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Voorwoord

Tegendraads of tegenstrooms

De wereld lijkt steeds meer in beroering te komen en 2017 is 

niet het jaar waarin dat een keer heeft genomen. De terreuror-

ganisatie IS is weliswaar teruggedreven, maar het gedachten-

goed van de beweging trekt als een gist door deze wereld en 

popt gewelddadig op de meest onverwachte plekken en 

momenten op. Een tegendraadse beweging, die angst oproept en 

chaos schept. 

De gevolgen van de politiek van Trump lijken de wereld ook niet 

in een rustiger vaarwater te brengen. Zijn uitspraken en 

opvattingen druisen tegen andere opvattingen en waarneemba-

re feiten in. Ook tegendraads. Maar dan door te ontkennen dat 

de wereld draait zoals hij draait. 

Woord en Daad wil hoe dan ook niet tegendraads zijn. Om in het 

beeld te blijven: dat leidt tot verzwakking van de draad en laat 

uiteindelijk de draad breken. 

We roeien wel tegen de stroom op, we willen niet met de massa 

meedeinen. In een wereld die in verwarring is, willen we hoop 

brengen, daar waar angst is, nieuwe moed, daar waar mensen 

moedeloos zijn, nieuwe kracht geven, waar ze de weg niet meer 

zien, richting geven en opening bieden. Door tegen de stroom in te 

roeien, willen we dicht bij de bron blijven om zo vanuit de bron 

ons werk te blijven doen. De Bijbel, dé bron voor ons. Om vanuit 

en met dat Woord te blijven dóen. Dat is tegen de stroom op. 

Het blijkt uit vele voorbeelden in ons werk. Een omwenteling 

van denken vanuit water in Tigray, Ethiopië, waarbij we niet 

alleen werken aan water, maar ook mensen anders naar elkaar 

laten kijken en met elkaar laten werken. Het bevrijden van 

kindslaven door onderwijs tegen de cultuur van Haïti in. 

Jongeren opzoeken die door iedereen met de nek aangekeken 

worden in Colombia en Guatemala. Nieuwe en geïnspireerde 

gemeenschappen in Samar, Filipijnen waar de gevolgen van een 

ramp door inzet van onze partners nieuw perspectief geven voor 

de overlevenden. Jongeren die door ons Job Booster programma 

wereldwijd ineens zicht krijgen op werk, terwijl niemand hen 

een kans geeft of wil geven. Tegen de stroom in, dicht bij de bron. 

A.D. 2017 is er in ons werk het levende bewijs van. In lijn met de 

geest waarin de in 2017 overleden pionier Ivo ’t Lam ooit met 

Woord en Daad begon. Tegen de toenmalige stroom in, dicht bij 

de Bron. 

Dat lukt nooit in je eentje. De tegenstroom is te sterk om het 

alleen te redden. We ervaren kracht van God. We ervaren dat 

ook door de kracht van verbinding met anderen. In tijd en 

ruimte. Als je je aan elkaar verbindt, zijn we met elkaar sterk 

genoeg om tegen de stroom in voortgang te maken. Dat is voor 

ons dan ook ons kernwoord, mensen verbinden. Hier én daar. 

Hier mét daar. Het projectmatig werken blijkt voor verbinding 

een uitstekend platform. Het brengt werkende weg mensen bij 

elkaar die anders van elkaar niet zouden weten en die elkaar 

verrijken. Het brengt bedrijven en vermogensfondsen in stelling 

die anders binnen ons werk buiten beeld zouden blijven. In die 

zin was A.D. 2017 óók een prachtig jaar. Al lezende weg willen 

we u daarin meenemen. Om u deelgenoot te maken van 

tegenstrooms werken om dicht bij de Bron te blijven. 

Raad van bestuur

Jan Lock en Rina Molenaar

Voorwoord6           
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8           Woord en Daad: het stroomgebied



Wie
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, 

streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods 

komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en 

barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een 

duurzame verandering van mensen hier en daar.

Wat
Woord en Daad werkt aan de thema’s: 

• christelijk onderwijs 

• beroepsonderwijs, vaktraining en arbeidsbemiddeling 

• voedselzekerheid, agribusiness en bedrijfsontwikkeling

• water, sanitatie en hygiëne

• huizenbouw

• noodhulp en wederopbouw

In Nederland wil Woord en Daad mensen, bedrijven en overheid 

bewustmaken van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van 

armoede wereldwijd.

Waar
Woord en Daad is actief in: 

Europa: Nederland, België 

Afrika: Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Madagaskar, Mozambique, 

Sierra Leone, Tsjaad, Oeganda, Zambia, Zuid-Afrika en  

Zuid-Sudan

Azië: Bangladesh, de Filipijnen, India, Irak, Jordanië, Nepal,  

Sri Lanka en Thailand

Caraïben en Latijns-Amerika: Colombia, Guatemala, Haïti en 

Nicaragua

Noord-Amerika: Verenigde Staten

Werkwijze
Woord en Daad verbindt, samen met lokale partners en actoren 

uit de relevante sectoren, mensen wereldwijd en vervult daarbij 

meer en meer een ‘makelaarsrol’. Het werk van Woord en Daad 

is projectmatig ingericht en betreft vier aspecten:

Duurzame verandering in levens
In de werelddelen Afrika, Azië en Caraïben en Latijns-Amerika 

samen met de partnerorganisaties armoede op grondige wijze 

aanpakken door te werken aan de thema’s. Daarnaast is Woord 

en Daad actief in noodhulp en wederopbouw.

Bewustwording
In Nederland samen met de achterban nadenken over vragen 

rond armoede en rijkdom en ieders verantwoordelijkheid daarin.

Maatschappijopbouw in het Zuiden 
Woord en Daad werkt samen met haar partners aan een stevige 

maatschappelijke inbedding van het werk. Dat maakt dat het 

werk een brede uitstraling en uitgebreid effect krijgt.

Beleidsbeïnvloeding
In Nederland en Europa samen met anderen opkomen voor de 

belangen van de allerarmsten. Zo nodig vragen we aandacht 

voor de positie van de allerarmsten bij politiek, pers en 

bedrijfsleven.

Woord en Daad is een ANBI, bezit het CBF-keurmerk en is 

ISO-gecertificeerd (Certiked).

Woord en Daad:  
het stroomgebied
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LARA
€ 2.823.826 
Kinderen op school 11.501
Jongeren met een baan 958
Boeren/ondernemers getraind 313

HARA
€ 2.334.632 
Kinderen op school 7.603
Jongeren met een baan 176

Nicaragua

Guatamala

Colombia

Haïti

Programma's

Christelijk onderwijs

Inclusive agribusiness 
development

Huizenbouw

Bewustwording

Noodhulp

Beroepsonderwijs, -training 
en arbeidsbemiddeling

Water, sanitatie en 
hygiëne

Beleidsbeïnvloeding 
Noorden

Beleidsbeïnvloeding 
Zuiden

Woord en Daad werkt in de volgende regio’s samen in alliantieverband: Asian Regional Alliance in Azië (ARA), Haïtian Regional Alliance (HARA) in Centraal-Amerika, 
Latin American Regional Alliance (LARA) in Spaanstalig Latijns-Amerika, West African Regional Alliance (WARA) in West-Afrika. In Ethiopië en Oeganda werken de 
partnerorganisaties eveneens samen. De alliantie SARA heeft zich omgevormd tot een Zuid-Afrikaanse alliantie, SALT.

De wereld van Woord en Daad
bestedingen en resultaten programma’s

De wereld van Woord en Daad10      



Nederland

Sierra Leone

Burkina Faso

Tsjaad

Benin

Oeganda

Zambia
€ 75.841

Zuid Soedan

Ethiopië

Midden-Oosten

€ 742.165 

€ 840.299  
Jongeren met een baan 96 
Boeren/ondernemers getraind 2.812

Boeren/onder-
nemers getraind 
500

€ 166.485

WARA
€ 12.808.036 
Kinderen op school 6.711
Jongeren met een baan 747
Boeren/ondernemers getraind 11.673
Aantal mensen getraind/bereikt met voorlichting 

water, sanitatie en hygiëne 4.523

India

Bangladesh

Nepal

Thailand
Filipijnen

ARA
€ 3.785.984 
Kinderen op school 8.252
Jongeren met een baan 1.438
Boeren/ondernemers getraind 1.616
Aantal mensen getraind/bereikt met voor-

lichting water, sanitatie en hygiëne 23.805
Aantal huizen gebouwd 650

SALT
€  249.116 

€ 3.426.077 
Kinderen op school 3.718
Jongeren met een baan 408
Boeren/ondernemers getraind 3.464
Aantal mensen getraind/bereikt met  

voorlichting water, sanitatie en hygiëne 4.450

Sri 
Lanka

€ 128.000

Madagaskar
€ 2.800 

Mozambique
€ 125.000

Zuid-Afrika
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*  Dit betreft vrijwilligers op kantoor, comitévrijwilligers, winkel-
vrijwilligers en vrijwilligers om de comitégroepen heen.

Particulieren

Structurele programma’s

Bedrijven

Noodhulp - verstrekte steun 
via organisaties/ 

instanties ter plaatse

Subsidies

Andere organisaties zonder 
winststreven

Lobby

Kerken en scholen

Bewustwording

Vermogensfondsen

Interest-inkomsten leveranciers-
rol/bewustwording

Kennismanagement 

Planning Monitoring en 
Auditing

Kosten Beheer en  
administratie 

Wervingskosten baten

Kosten leveranciersrol/
verkoop goederen/financiele 

baten en lasten

7.142
vrijwilligers

30.086
sponsorkinderen

16.066
betrokken  
jongeren

1320
betrokken 

ondernemers

65.600
donateurs

 Impact in 

Nederland

 58,83
aantal fte’s

 op 31-12-2017

461
betrokken 

scholen

* exclusief saldo financiële baten en lasten

Inkomsten 2017 in €

34.862.559

Bestedingen 2017* in €

31.680.305

13.886.463

5.140.959

8.167.662

1.085.096

2.362.677

3.199.109

1.020.593

25.526.992

1.491.049

399.736

839.136

1.540.223

117.353

259.989

426.604

921.736

2017 Kerncijfers

24
medewerkers 
flexibele schil

2017 kerncijfers12      



Doelbestedingsratio (besteding 
aan doelstellingen t.o.v. de totale 

inkomsten)

Doelbestedingsratio (besteding 
aan doelstellingen t.o.v. de totale 

bestedingen)

Woord en Daad norm beheer en 
administratie (max. 3,1%)

Woord en Daad overheadnorm 
(max. 7,5%)

Woord en Daad norm kosten fondsenwerving 
niet eigen fondsenwerving ten opzichte van 
baten niet eigen fondsenwerving (max. 2,5%)

Woord en Daad norm kosten eigen 
fondsenwerving ten opzichte van 

baten eigen fondswerving (max. 6%)

Kosten werving baten t.o.v. 
geworven baten  
(CBF-norm 25%)

Impact in het 
Zuiden

3.823
jongeren met  

een baan

20.378
(boeren)onder nemers

getraind

32.778
mensen getraind / bereikt 

met voorlichting water,  
sanitatie en hygiëne

2,78%

6,92%

91,05%

37.785
kinderen op school

36
partner organisaties

23
     landen

Meer informatie en de toelichting van deze normen zijn te vinden in bijlage 6. 

13.886.463 83,12%

4,5% 2,66%

5,8%

91,07%

7,11%

1,38%
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kredieten. De campagne ‘Aan tafel!’ vraagt aandacht voor de 

problematiek van de voedselverspilling. Leefwijze doet ertoe, 

ook in ons eigen land. Daarom ook nieuwe kringloopwinkels 

waar middelen en soms zelfs mensen een tweede kans krijgen.

Daarom pleiten we op het hoogste niveau voor de duurzame 

ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en wisten we 24 Tweede Kamerle-

den te motiveren om een SDG te adopteren. We houden hen 

eraan!

Mede dankzij een nieuwe, projectmatige werkwijze, kunnen we 

onze nieuwe, stevigere ambities realiseren. Dat gaat niet zonder 

slag of stoot en al doende leren we. Projectmatigwerken heeft 

impact in de manier waarop we samen met partnerorganisaties 

en consortia samenwerken. Met een resultaatgerichte projec-

topdracht gaat een projectleider aan de slag, samen met een 

team dat bestaat uit medewerkerse van Woord en Daad, 

samenwerkingspartners en eventueel externe deskundigen. Het 

gaat dan niet alleen om de uitvoering van het project, maar ook 

om de fondsenwerving hiervoor. We merken dat dit veel 

eigenaarschap geeft bij de gezamenlijke teams en hierdoor tot 

betere resultaten leidt. De uitleg hierover en de resultaten zijn 

te vinden in dit jaarverslag.

Stroomopwaarts kom je steeds 

dichter bij de oorsprong. 

Samenvatting

In 2017 spraken we nieuwe ambities uit. Het ging niet alleen 

om grotere resultaten, maar ook om hogere kwaliteit.

Na een aanloop in 2016 kreeg het onderwijsnetwerk INCE in 

2017 vastere vorm. In Burkina Faso en Nepal werken we met 

onze partners aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Op 

dezelfde manier zullen we de komende jaren in tien andere 

landen een netwerk vormen waar kinderen en jongeren zich 

dankzij bekwame docenten ontwikkelen tot productieve 

burgers van hun samenleving.

Voor Job Booster komt de grotere ambitie tot uitdrukking in 

een fors hogere doelstelling. In vijf jaar tijd willen we meer dan 

100.000 jongeren aan een baan helpen. Dat kan niet op de 

oude manier van vakschoolprogramma’s. Het vraagt een nieuwe 

manier van denken, ook voor onze partners. Maar we geloven 

dat we met dit programma de juiste, marktgerichte weg inslaan. 

De marktgerichte benadering loopt als een rode draad door 

onze programma’s. Heel duidelijk blijkt dat uit ook het program-

ma IAD (‘Landbouw en business’), met een programma als 

‘Drops for crops’. Boeren realiseren in dit programma een hoger 

inkomen, met behulp van druppelirrigatie op basis van zonne- 

energie. Niet alleen productief, ook duurzaam.

Duurzaamheid geldt per definitie als uitgangspunt in al onze 

programma’s. Maar we geven het ook specifieke aandacht. In 

het huizenbouwprogramma, bijvoorbeeld, waar nieuwe huizen 

gebouwd kunnen worden met steeds weer terugbetaalde 
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Realisatie jaardoelen

Van de 15 hoofddoelstellingen uit ons jaarplan 2017 hebben 
we er 13 geheel en 2 grotendeels behaald.

Toelichting doelstellingen:
1.1  Het INCE-concept wordt inmiddels stevig geïmplementeerd 

in Burkina Faso en Nepal; in Benin, Guatemala en Haïti is 

gestart met samenstellen van consortia.

1.2  Het Job Booster concept is operationeel in India, Ethiopië en 

Burkina Faso. In 3 landen zijn we gestart en in 4 landen zijn 

we aan het voorbereiden. Implementatie van dit ambitieuze 

concept vraagt soms meer tijd dan eerst gedacht. 

1.3  In Ethiopië en Bangladesh schaalden we onze WASH-projec-

ten op, in Burkina Faso en Haïti startten we een WASH-pro-

ject en in Uganda zijn partners geïdentificeerd om in 2018 

een project te starten.

1.4  We verwierven EU-financiering voor opzet van een 

kredietfonds voor honingproducenten in Uganda; ketenpro-

jecten in Sierra Leone, Filipijnen en Ethiopië werden verder 

ontwikkeld en opgeschaald; via het AgriBussiness Boos-

ter-programma werden ondernemers gekoppeld aan 

financiers. 

1.5  We implementeerden ons nieuwe beleid dat we actief willen 

zijn in alle fasen van noodhulp en waren in staat om onze 

achterban beter te informeren over onze noodhulpprojecten 

en hen daardoor sterker te betrekken bij dit deel van ons 

werk. Het uitwerken van een passend beleid voor Disaster 

Risk Reduction vroeg meer tijd dan voorzien. 

1.6  In 2017 hebben we de vruchten kunnen plukken van onze 

projectmatige aanpak en ons netwerken. Hoogwaardige 

consortia werden gevormd waarmee projectvoorstellen 

werden ontwikkeld. Grotere en complexere voorstellen dan 

eerder mogelijk was. Hiermee konden we donoren overtui-

gen. 

1.7  In Ethiopië, Tsjaad, Benin, Sierra Leone, Filipijnen, Thailand, 

India en Haïti werden negen directeuren van partnerorgani-

saties gecoached in bedrijfsvoering, in aansluiting bij de 

werkwijzen van Woord en Daad en wereldwijde trends wat 

om waardengedreven leiderschap vraagt; in Midden-Ameri-

Hoofddoelstellingen voor 2017 en mate waarin deze zijn behaald
Doelstelling gehaald voor:

≥90% ≥50% <50%

1. Onze programma’s in het Zuiden

1.1 Ons onderwijsprogramma wordt vernieuwd door succesvolle, gefaseerde invoering van het IN-
CE-concept



1.2 Ons vakonderwijsprogramma wordt vernieuwd door succesvolle, gefaseerde invoering van het Job 
Booster-concept



1.3 Ons water, sanitatie en hygiëne (WASH) programma wordt succesvol uitgebreid (meer projecten) en 
opgeschaald (meer mensen bereikt)



1.4 Ons portfolio aan waardeketenprojecten wordt uitgebreid waardoor meer mensen worden bereikt 
1.5 Onze aanpak van noodhulpprojecten is verder verbreed en de steun van onze achterban voor nood-

hulpprojecten is verder versterkt 
1.6 Door onze projectmatige aanpak weten we ons te verbinden met een breed scala aan partners 

waardoor we betere programma’s voor meer mensen kunnen uitvoeren 
1.7 We faciliteren uitwisseling tussen en gezamenlijk leren door partnerorganisaties in regionale 

allianties 
2. Ons werk in Nederland

2.1 Door middel van beleidsbeïnvloeding met relevante partners dragen we substantieel bij aan een 
politiek klimaat in Nederland en Europa dat ondersteunend is voor ons werk in het Zuiden 

2.2 Verschillende geledingen van onze achterban zijn bereikt en zijn actief aan de slag met het thema 
‘minder voedselverspilling in Nederland – meer voedselzekerheid in het Zuiden’ 

2.3 We zetten het concept ‘Woord en Daad Winkel’ succesvol in de markt 
3. Organisatie

3.1 Ons instrumentarium voor kwaliteitsbeoordeling van partners dekt onze informatiebehoefte en we 
borgen dat opvolging wordt gegeven aan alle beoordelingen



3.2 We vergroten onze transparantie door onze gegevens te publiceren volgens de wereldwijde IA-
TI-standaard



3.3 We versterken ons communicatiebeleid door een verdere aanpassing aan projectmatig werken en 
de wensen van onze achterban



3.4 We ontwikkelen de projectmatige aanpak van ons werk verder door en passen deze toe op alle 
onderdelen waarvoor dit relevant is



3.5 Door gebruik van een gediversifieerde fondsenwervingsstrategie weten we de steun van verschil-

lende groepen te verwerven waardoor we onze programma-ambities kunnen realiseren 
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ka werd een leertraject gestart over het bereiken van de 

meest kwetsbaren en over multi-stakeholder netwerken; we 

zagen dat partners meer eigenaarschap namen voor hun 

alliantie. 

2.1  We hadden een coördinerende rol bij de lobby rond het 

onderwerp ‘beleidscoherentie voor ontwikkeling’ zowel in 

Nederland als in Brussel; daarnaast droegen we actief bij aan 

lobby voor steun voor vakonderwijs en private-sectoront-

wikkeling.

2.2  Met Driestar Educatief werd een lessenpakket ontwikkeld 

voor basisscholen over voedselverspilling; met hetzelfde 

onderwerp benaderden we vrouwengroepen en organiseer-

den we een vrouwenreis naar Burkina Faso; we zien veel 

enthousiasme en gaan in 2018 meten of dit zich ook vertaalt 

in gedragsveranderingen.

2.3  In 2017 werden 5 nieuwe winkels geopend en 1 winkel 

heropend; de jaardoelstelling voor toename van de inkom-

sten werd geheel gehaald; met 4 bedrijven werd overeenge-

komen dat ze overtollige voorraden regelmatig gaan afzetten 

via de Woord en Daad winkels.

3.1  Geleerde lessen werden verwerkt in onze instrumenten voor 

beoordeling van de capaciteit van onze partners; op basis 

van alle beoordelingen / audits werd een capaciteitsover-

zicht gemaakt. 

3.2  In mei publiceerden we voor het eerst gegevens van onze 

projecten in het IATI-format, waardoor deze gegevens 

wereldwijd beschikbaar zijn. 

3.3  We werkten communicatiestandaarden per doelgroep uit; 

projectteams kregen een directe lijn met een communicatie-

medewerker; toegang tot projectinformatie werd verbeterd 

m.b.v. SharePoint. 

3.4  Door kennis en ervaring actief en frequent te delen met 

collega’s ontwikkelen we ons snel verder in projectmatig 

werken; Financiën ging ook projectmatig werken met zelfstu-

rende teams. 

3.5  Inkomsten van particulieren en bedrijven namen toe, o.a. als 

gevolg van aantrekkende economie. Inkomsten van subsidies 

van overheden waren in 2017 wat lager. Dit heeft te maken 

met de nieuwe toegekende subsidies voor meerjarige projec-

ten in 2017.
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partners bij de visie en missie van Woord en 

Daad? 

Onbekendheid met de nieuwe werkwijze van 

Woord en Daad leidt soms tot praktische 

obstakels. Jan: ‘Bijvoorbeeld als een medewer-

ker van een partnerorganisatie is gedetacheerd 

in een project, waarin we met elkaar aan een 

specifiek doel werken. Hij is op zo’n moment 

medeverantwoordelijk en daarop aanspreek-

baar door onze projectleider. Maar als hij zich 

dat niet realiseert is dat voor ons gecompli-

ceerd. Zeker als dat bewustzijn van de 

consequenties van projectmatig werken nog 

onvoldoende is doorgedrongen bij het bestuur 

van de partnerorganisatie.’

Identiteit blijft de basis:  
een extra mijl
Rina benadrukt dat bestaande partners van 

nieuwe partners kunnen leren. ‘Ik bedoel met 

name dat ondernemende, het denken vanuit 

resultaat. Jan bezoekt daarom bepaalde 

partners extra, om ze te coachen in project- 

matig werken.’ 

Jan: ‘Organisatie-experts zeggen vaak: bij 

Ons partnernetwerk blijft 
de basis; dat laat je niet 

zomaar los.’

Missie
In een gebroken wereld, getekend door 

armoede en onrecht, streeft Woord en 

Daad naar zichtbare tekenen van Gods 

komend Koninkrijk. Het Bijbels perspec-

tief op gerechtigheid en barmhartigheid 

drijft ons om dagelijks bij te dragen aan 

een duurzame verandering van mensen 

hier en daar.

Visie
Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting 

verbindt Woord en Daad, samen met 

lokale partners en actoren uit relevante 

sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen 

we verantwoordelijkheid nemen voor het 

vormgeven van een menswaardig bestaan 

voor armen en rijken en scheppen we hoop 

en kansen om armoede te overstijgen.

Kernwaarden 
Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf 

kernwaarden op te maken. Deze zijn 

leidend in onze keuzes op verschillende 

niveaus. De kernwaarden zijn bepalend 

voor ons beleid. Het gaat om:

Mede-verantwoordelijkheid - Verantwoor-

delijk voor jezelf, je naaste en de schepping

Mede-schepsel - Schepsel van God, 

gelijkwaardig én uniek

Mede-lijden - Dichtbij en naast mensen die 

lijden

Rentmeesterschap - Zorgvuldig omgaan met 

mensen, middelen en milieu

Wederzijdse afhankelijkheid - Onafhankelijk 

in keuzes, afhankelijk in samenwerking

samenwerken is mentaliteit doorslaggevend, 

identiteit doet er niet toe. Daarvan zeggen wij 

echter: zo gaan wij niet aan het werk. Voor ons 

staat identiteit aan de basis. 

Rina: ‘Maar dat betekent dan wel die extra mijl. 

Dat is ook tegen de stroom in, maar daarmee 

wel terug naar de basis.’

De extra aandacht voor identiteit vraagt van de 

rvb de volledige aandacht, met meetbare 

doelen. Rina: ‘Wij dachten: dat kan iemand uit 

de organisatie doen. Maar dat is niet afdoende. 

Als rvb moeten we er nauw bij betrokken zijn. 

Omdat we zo hechten aan identiteit vereíst dat 

van ons die extra inspanning.’

‘We kijken niet meer naar de landen door de 

ogen van de partners. Dat deden we namelijk 

wel. HaIti was P&A en AMG. Nu gebruiken we 

de partners als ingang om verder te komen in 

een land. En tegelijkertijd nemen we ze óók 

mee in deze ontwikkeling. Desnoods door die 

tweede mijl met ze mee te gaan.’

Jan: ‘Toen ik hier begon vormden we als Woord 

en Daad een soort bruggenhoofd in Nederland. 

Als we nu zouden doen wat we toen deden zou 

dat enorm paternalistisch overkomen. Maar de 

tijd is veranderd en Woord en Daad verandert 

mee.’ 

Rina: ‘Evenwaardig partnerschap verandert 

telkens weer. Dat zit ook begrepen in ‘stroom-

opwaarts’. 

Stroomopwaarts. Dat symboliseert dynamiek. Tegen de stroom 

in, dus steeds richting de bron. Jan Lock (voorzitter raad van be-

stuur) en Rina Molenaar (lid raad van bestuur) beamen dat. Vanaf 

het begin is dat voor Woord en Daad de drijfveer geweest bij het 

concrete werk ‘in het veld’. Waar dat veld dan ook is, ver weg  

of dichtbij. 

Nieuwe netwerken, nieuwe  
uitdagingen
Rina: ‘Terug naar de bron, zoals we dat in visie, 

missie en kernwaarden verwoorden, dat vind ik 

mooi. Zo kijken we ook naar ons werk, naar 

onze netwerken. Op dat vlak hebben we in 

2017 nieuwe stappen gezet. Terugblikkend op 

het vorige jaar zou ik dát willen benadrukken.’

Woord en Daad participeert in veel netwerken 

en initieert veel nieuwe partnerschappen. Dat 

levert veel op. Jan: ‘Een ongekende verbreding 

van ons gezichtsveld. Nieuwe kennis en 

expertise, uitbreiding van ons werkterrein.’ 

Rina: ‘Tegelijkertijd ontdekten we in 2017 dat 

deze uitbreiding ons voor nieuwe uitdagingen 

plaatste.’ 

Woord en Daad selecteerde haar partners 

altijd mede op basis van identiteit. Met veel van 

hen werkt Woord en Daad al jaren samen, op 

basis van een gedeelde identiteit. Rina: ‘We 

hebben steeds gezegd: ons partnernetwerk 

blijft de basis. Dat laat je niet zomaar los.’

Jan: ‘Tegelijkertijd lopen we er tegenaan dat 

ons partnernetwerk niet helemaal meegaat 

met onze manier van werken waar onze 

veranderende context om vraagt. Je hebt 

partners nodig die op dezelfde manier denken 

en vervolgens ook doen.’ Rina: ‘We hebben 

bepaalde expertise nodig, soms is die beschik-

baar via organisaties met een ander profiel. 

Hoe ga je daar dan mee om? Passen nieuwe 

We kijken niet meer naar de 
landen door de ogen van de 

partners.
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Waardecreatiemodel Woord en Daad

Capaciteit

Missie

Kernwaarden

Ontwikkelingsprincipes

Strategie

Kernactiviteiten

• Projecten 33,98 fte

• Fondsen 5,89fte

• Ondersteuning 16,96 fte

• Raad van Bestuur 2,0 fte

• Flexibele schil 2,31 fte

In een gebroken wereld, getekend door 
armoede en onrecht, streeft Woord en Daad 
naar zichtbare tekenen van Gods komend 
Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op 
gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons 
om dagelijks bij te dragen aan een duurzame 
verandering van mensen in het Noorden en 
Zuiden.

Financiën

•  € 34,8 mln. inkomsten

•  Bronnen: 13.886 mln. Particulieren, 5.141 

mln. Bedrijven, 8.168 mln. Subsidies, 6.647 

mln. Andere organisaties zonder winststreven 

(incl. vermogensfondsen), 1.020 mln. Overige 

inkomsten (intrest/leveranciersrol)

•  Medeverantwoordelijkheid
•   Medeschepsel
• Mede-lijden
• Rentmeesterschap
• Wederzijdse afhankelijkheid

Externe capaciteit
Samenwerking bij uitvoering van programma’s 

in het Zuiden met ten minste:  106 overheids-

actoren, 108 bedrijven en MFI’s, 58 (christelijke) 

NGOs, 28 kennispartners, 11 thematische 

netwerken, 51 TVET-scholen en 3 maatschap-

pelijke netwerken in 23 landen. 

• Eigenaarschap
• Geïntegreerde benadering
• Duurzaamheid
• Partnerschap
•  Innovatie

Kennis
Concrete kennisbehoefte en doelstellingen 

(zowel overkoepelende als thematische) zijn 

geformuleerd. Deze zullen worden aangepakt 

door een combinatie van verschillende 

benaderingen.

•  Via Educatie, TVET/JBS, Job Booster, WASH,  
IAD en Migratie programma’s

•  Beleidsbeïnvloeding
•  Gezamenlijke bewustwording
•  Gezamenlijke fondsenwerving

•  Kennis verdiepen over lokale context, 
ontwikkelingen en kansen, en bieden van 
specifieke kennis en expertise (partnerrol

•  Faciliteren van samenwerking met meerdere 
belanghebbende partijen (verbindingsrol)

•  Mobiliseren en bieden van financiële steun 
aan context gerelateerde programma’s van 
hoge kwaliteit (donorrol)

•  Bieden van betaalde diensten aan 
professionele organisaties (leveranciersrol)

ResultaatBronnen

Aanpak

Langetermijndoelstelling
Integratie en duurzame transformatie van 
arme en gemarginaliseerde mensen

door:
•   focus op context: 

betere stimulerende omgeving
•  focus op mens: 

mensen versterkt op verschillende 
niveaus

•  focus op mentaliteit: 
bijdragen aan de mentaliteit en hogere 
aspiraties op verschillende niveaus in de 
samenleving

 teneinde:
•  het levensonderhoud te verbeteren een 

fatsoenlijk en waardig leven op te bouwen
•  deel te nemen aan de samenleving
•  verantwoordelijkheid te nemen en  

te dragen
•  herstelde relaties te ervaren

Doel
Onderwijs

37.785 kinderen op school

Vakonderwijs

3.823 jongeren met een baan

Water en sanitatie

32.778  personen getraind /  
bereikt met voorlichting

Agri-bedrijfsontwikkeling

20.378 (boeren)ondernemers  
getraind

Huizenbouw

650 gebouwde huizen

Noodhulp

10 landen

Bewustwording 

 4.796 personen bereikt
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INCE

Nationale 
onderwijsnetwerken met 
internationale allure

Eerlijk duurt het langst. Hoewel we al heel lang 

docenten trainen via de onderwijsprogramma’s, 

bleek uit de programma-evaluatie dat de impact 

tegenviel. Dat leidde tot de opzet van het Inter-

national Network of Christian Education (INCE). 

Greetje Urban (projectleider) beantwoordt zeven 

vragen over INCE in Burkina Faso. 

Hoe zou je de ambitie van INCE omschrijven? 
Met het INCE-programma willen we op een duurzame manier 

christelijk onderwijs wereldwijd versterken. Dat doen we door 

het samenbrengen van verschillende spelers, beïnvloeden van 

overheidsbeleid, trainen van docenten, adviseren van scholen, 

ontwikkeling van kwaliteit en certificeringssystemen. Uiteinde-

lijk dus het begeleiden van kinderen en jongeren naar een 

volwaardige positie in de maatschappij. Leiderschap is daarbij 

cruciaal.

Wat is de bedoeling van INCE? 
Met onze onderwijsprogramma’s meer impact hebben. Dat is 

het doel van INCE. Woord en Daad deed al aan onderwijstrai-

ning. Voorheen waren dat vaak losse, op zichzelf staande 

programma’s, gericht op bestaande docenten. Met INCE 

brengen we dit werk op een hoger plan, in nauwe samenwerking 

met Driestar Educatief. 

 

Wat houdt INCE eigenlijk in? 
INCE bestaat uit drie onderdelen. 1. Het werkt aan de verster-

king van lerarenopleidingen voor nieuwe docenten en bijscho-

lingsmogelijkheden voor bestaande leraren. 2. Het zet een 

onderwijsadviesdienst op, iets dat we in Nederland al kennen 

(bijvoorbeeld Driestar Educatief) maar wat in veel ontwikke-

lingslanden nog onbekend is. 3. We gaan beleidsbeïnvloeding 

doen. Let op: INCE is een nieuw netwerk, maar samengesteld uit 

bestaande organisaties. We bouwen (zoveel mogelijk) voort op 

wat er al is en zo proberen we dat sterker te maken. 
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projectleider INCE
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En wat is beleidsbeïnvloeding precies? 
De overheid gaat over het onderwijs, ook in Burkina Faso. Als 

we iets ten goede willen veranderen, hebben we de overheid dus 

nodig. We beïnvloeden zogezegd de regels van de overheid. Wij 

zouden bijvoorbeeld graag willen dat het verplicht wordt om eerst 

je middelbare school af te ronden voordat je naar de lerarenoplei-

ding gaat. Nu hoeft dat nog niet in Burkina Faso. Dat heeft 

natuurlijk nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de scholen.  

Waarom begint INCE in Burkina Faso? 
In 2016 hebben we vooronderzoek gedaan. Onze partners 

konden aangeven of ze mee wilden doen. De partners uit 

Burkina Faso wilden meedoen. Voor Woord en Daad speelt mee 

dat we daar al drie partners hebben met een onderwijsprogram-

ma en onderwijsnetwerk en die ook nog eens samenwerken met 

een christelijke lerarenopleiding (Efore). Dat bij elkaar maakt 

het voor ons tot een mooi startproject, waar we dus – zoals 

gezegd – kunnen voortbouwen op bestaande voorzieningen.

  

Partners zijn dus positief, maar wat vinden de scholen zelf?  
Dat hebben we onderzocht. We zijn bij 20 scholen langsgegaan 

en hebben de zwaktes geïnventariseerd. Onderwijsverbetering 

is broodnodig en scholen zien dat. Scholen zijn heel geïnteres-

seerd in ons plan, maar je merkt wel de spanning: ze hebben 

weinig budget voor kwaliteitsverbetering. Daar ligt een 

uitdaging, want INCE moet zich terugverdienen. Voor de 

komende tijd vraagt dat onze aandacht. 

En, het allerbelangrijkste, wat hebben de kinderen eraan? 
Voor mij is het doel dat kinderen écht gaan leren. Je ziet vaak 

dat ze van school komen en nog nauwelijks kunnen lezen. 

Methodes zijn niet effectief, klassen zijn te groot en de persoon-

lijke aandacht is dus te beperkt. Docenten beheersen zelf soms 

niet eens goed de taal waarin wordt lesgegeven. In zo’n situatie 

word ik heel blij van een docente die goed is in haar vak en kiest 

voor een ‘slechte’ school. Zo’n docente en haar school help ik 

graag om haar werk nog beter te maken. Zodat kinderen een 

plek in de maatschappij krijgen als productief burger. 

Doelen voor 5 jaar

‘Voor mij is het doel dat 
kinderen écht gaan leren.

Je ziet vaak dat ze van 
school komen en nog 

nauwelijks kunnen lezen.’ 

250 scholen
kwaliteitsverbetering 

door training en  
coaching van het  
onderwijsteam 

 kwaliteitsverbetering en 
de opzet van een onder-

wijsadviesdienst 

ontwikkeling voor  
thema’s als lezen en 

schrijven, rekenen en 
christelijk onderwijs 

effectiever onder-
wijsbeleid van de 

overheid.  

5 lerarenopleidingen

5 effectieve onderwijsmethodes  

3 regio’s 
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   2.1 Onderwijs: naar  
betere scholen 

Kinderen stonden 

centraal bij 21 

partners in 11 

landen. 37.785  

kinderen gingen naar 

school en/of volgen 

naschools onderwijs 

met een belangrijke 

plaats voor geloof en de christelijke identiteit. 

Woord én daad komen tot hun recht in het leven 

van deze kinderen zodat ze als goede en 

productieve burgers hun plaats in nemen in de 

maatschappij.  

Hiermee dragen we bij aan SDG 4: Goed 

onderwijs.

Hoofdlijnen 
Met INCE, ons programma voor onderwijsver-

betering, maakten we grote stappen richting 

onze droom. In Burkina Faso en Nepal gingen 

we aan de slag met de uitvoering, voor Guate-

mala, Benin en Zuid-Afrika zijn plannen in een 

vergevorderd stadium. (zie Uitgelicht op p. 22/23) 

‘Kindslaven’ is een nieuw thema voor 2017. In 

Haïti en op de Filipijnen maakten we plannen en 

konden we al 50 kinderen daadwerkelijk helpen. 

Op pagina 25 vertellen we meer over het project 

in Haïti. 

In Benin en Sierra Leone zijn ‘taalscans’ 

uitgevoerd om de kwaliteit van taal- en 

leesonderwijs op een aantal scholen in kaart te 

brengen. Uit beide onderzoeken kwam naar 

voren dat leerresultaten onvoldoende zijn bij 

het merendeel van de kinderen. Ook hebben 

leraren te weinig kennis en vaardigheden om 

effectief taal- en leesonderwijs te geven. Ook 

hieruit blijkt hoe belangrijk INCE is voor de 

kwaliteit van het onderwijs. 

Duurzame ontwikkelingsdoelen… 
in het jaarverslag 

De wereld zette in 2015 haar handtekening onder de Sustainable Develop-

ment Goals, SDG’s (vert.: duurzame ontwikkelingsdoelen). Het betreft 

zeventien doelstellingen voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling; 

ze moeten gerealiseerd zijn in 2030. Woord en Daad zet zich actief in om deze 

doelen tot een succes te maken.  

•  Einde aan 

armoede (SDG 1) 

•  Vrouwen en 

mannen gelijk 

(SDG 5) 

•  Minder ongelijk-

heid (SDG 10) 

•  Partnerschappen 

voor de doelen 

(SDG 17)

Al onze programma’s dragen bij aan deze vier SDG’s. Maar per programma 

werken we ook aan andere SDG’s. Daarom leest u hierna in elke paragraaf 

terug hoe ons werk bijdroeg aan de verwezenlijking van een of meerdere 

duurzame ontwikkelingsdoelen. In paragraaf 2.8 Beleidsbeïnvloeding en lobby 

vertellen we meer over onze inzet voor de SDG’s. 

Resultaten programma 

Onderwijs

3707doelstelling

958 volwassenen volgden  
een alfabetiseringscursus

3.219
leerlingen

kleuteronderwijs
leerlingen

basisonderwijs

Woord en Daad heeft een kindveiligheidsbeleid 

(childprotection) en stelt het lokale partneror-

ganisaties ook verplicht om een geïmplemen-

teerd kindveiligheidsbeleid te hebben. In het 

kindveiligheidsbeleid van Woord en Daad zijn 

minimum standaarden geformuleerd waaraan 

het beleid van partnerorganisaties moeten 

voldoen. Deze voorwaarden zijn gericht op de 

preventie van onveilige situaties voor kinderen 

en kindermisbruik en het adequaat reageren op 

(risico’s) hierop.  

  Sponsorprogramma 
‘Ik denk dat we in Nederland iets zijn kwijtge-
raakt: dankbaarheid. Dankbaarheid bij heel veel 
mensen die we ontmoetten. Dat trof me 
bijzonder.’ Harry Swager nam met zijn vrouw 
Yolanda deel aan de sponsorreis naar Guatemala 
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in juni 2017 en raakte onder de indruk van de mensen die hij 
ontmoette. Het was een waardevolle reis met 16 sponsors. De groep 
bezocht tien scholen en centra van onze partner AMG-Guatemala. 
Dankzij deze reis heeft Woord en Daad 16 nieuwe ambassadeurs, 
waarvan er vier inzetbaar zijn op beurzen en andere evenementen. 
‘Zulke betrokkenheid wordt steeds belangrijker’, onderstreept 
Annelien Bom (projectleider sponsoring).  
Ambassadeur zijn kan ook op andere manieren. Meer dan 250 
sponsors gaven online een positieve beoordeling van het 
sponsorprogramma. Het is één van de resultaten van het project 
Topsprint, waarmee we qua online marketing en digitalisering een 
stevige slag hebben gemaakt. ‘Het zorgde voor verdergaande 
digitalisering van het sponsorprogramma. Sponsors kunnen zowel 
een foto als het voortgangsrapport per mail ontvangen, ze krijgen 
een bevestiging als hun post bij het sponsorkind is aangekomen, 
ze krijgen vaker updates over het land en gebeurtenissen in de 
omgeving van het kind.’ 
Deze directe betrokkenheid tussen sponsors in Nederland en kin-

deren in een ontwikkelingslanden is de basis van het sponsor-
programma. Die betrokkenheid blijft een uitdaging, want het 
blijkt nog steeds lastig om groei te realiseren. ‘Daar gaan we de 
komende tijd opnieuw over nadenken hoe wat dat kunnen 
realiseren’, aldus Annelien. 

In 2017 ontvingen 30.086 kinderen directe steun van een persoon-
lijke sponsor in Nederland.  

  Kindslaven 
Restaveks zijn Haïtiaanse kinderen die vaak door armere gezinnen 
zijn ‘weggegeven’ aan rijkere gezinnen (‘rester avec’, verblijven bij). 
Deze praktijk is ontstaan als iets goeds, legt Marike Spruyt 
(themaleider Onderwijs) uit. ‘Men had bijvoorbeeld een familielid 
in de stad, daar waren meer kansen. Tegenwoordig zien we deze 
restaveks als kindslaven die al op jonge leeftijd bovengemiddeld 
hard moeten werken.’  
Deze problematiek willen we vanuit Woord en Daad aanpakken, 

11.562

958 volwassenen volgden  
een alfabetiseringscursus

7015 leerlingen volgden  
informeel onderwijs

leerlingen 
doorgestroomd 
binnen het on-

derwijs

19.219doelstelling

9.939

doelstelling

1.948

leerlingen 
vervolgonderwijs

doelstelling

Totaal

Toelichting: de resultaten zijn gebaseerd op de gerapporteerde realisaties van 14 partners en 
de planning van 7 partners. 

16.797
leerlingen

basisonderwijs

8.947
leerlingen 

voortgezetonderwijs

1.807

vanuit het INCE-project. Dat doen we niet alleen, maar in 
samenwerking met andere organisaties. Dankzij de samenwerking 
met Restavek Freedom in Haïti kunnen we deze kinderen helpen. 

‘Deze problematiek is te complex om in je eentje op te lossen. En 
het vraagt om een doordachte visie. Veel Haïtiaanse kinderen doen 
taken die wij met onze Nederlandse bril zien als misbruik en 
uitbuiting. Hoe krijg je in Haïti iedereen mee in je aanpak? Dat is 
lastiger dan het lijkt.’ 

In het restavekproject blijven kinderen in hun (gast)gezin, tenzij ze 
daadwerkelijk fysiek of psychisch misbruikt worden. Een sociaal 
werker bezoekt de kinderen wekelijks. Gastouders krijgen training 
en voorlichting om ze mee te krijgen in een gezonde visie op 
kinderen. Traumaverwerking krijg expliciet aandacht. ‘Als restavek 
ben je steeds op de achtergrond, zo ervaren kinderen dat ook. Het 
daardoor ontstane gebrek aan zelfvertrouwen krijgt soms 
traumatische trekken.’ 

In 2017 zijn de voorbereidingen gestart van het evenement Sport for 
Others, waarmee we door de Mont Ventoux in Frankrijk te beklim-
men, in 2018 geld inzamelen voor de kindslavenproblematiek. 

 Onderwijs
Begroting 

2017
Realisatie 

2017
1.01 Voorschoolse educatie 1.231.278 1.010.387

1.02 Basisonderwijs 4.950.112 3.606.131

1.03 Middelbaar onderwijs 2.955.067 2.438.798

1.04 Hoger onderwijs 615.639 467.791

1.05 Informeel onderwijs 369.383 278.253

1.06 Functionele alfabetisering 123.128 59.996

1.07 Infrastructuur/investeringen 246.256 71.401

1.08 Training 615.639 399.964

1.09 Overige capaciteitsopbouw en netwerken 492.511 260.072

1.10 Curriculum ontwikkeling 246.256 72.691

1.11 Beleidsbeïnvloeding 492.511 183.141

Totaal 12.337.781 8.848.625

 Bestedingen op hoofdlijnen in €
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Het is een typische dorpsschool; 

de lessen worden gegeven in de 

plaatselijke kerk. Tijdelijke ‘muren’ 

van katoenen kleden en houten 

panelen creëren afzonderlijke klaslokalen. 

Behalve op zondag, dan is de kerk in 

gebruik voor de eredienst.

Vroeger had de school een gebouw van 

maar liefst drie verdiepingen. De aardbe-

ving in 2010 maakte daar een einde aan. 

Meer dan zeven jaar inspanning stortte in 

30 seconden in.

Exact om acht uur luidt de schoolbel. De 

lessen beginnen. Tracy zit vooraan. ‘Op 

welke plaatsen in jullie lichaam zitten de 

botten’, vraagt de juf. Tracy springt uit haar 

stoel en roept meteen: ‘In mijn armen, 

mevrouw.’ ‘Heel goed’, reageert de juf. En 

één voor een komen de

andere leerlingen ook met hun antwoor-

den. Ze zijn allemaal goed. Natuurweten-

schappen is een van de vakken die op 

Haïtiaanse scholen gegeven worden. Het 

is een combinatie van biologie, natuurkun-

de en scheikunde. Onze partnerorganisatie 

CRECH ontwikkelt de bijbehorende lesme-

thode. Het Institus Joseph Casséus is lid 

van CRECH en neemt de lesmaterialen af. 

‘Lesboeken van CRECH zijn erg populair 

onder leerlingen en docenten’, vertelt de 

docent van Tracy. ‘De methode maakt het 

lesgeven aan kinderen gemakkelijker. 

Boeken zijn beschikbaar voor elk niveau en 

leerjaar. Kinderen kunnen ze ook heel 

goed thuis gebruiken, zelfstandig.’

Tracy is een meisje zoals al haar leeftijds-

genoten. Jong en speels. Ze vindt het 

moeilijk te zeggen welk vak haar het meest 

aanspreekt. ‘Ik hou eigenlijk overal van. Ik 

hou van school en vooral van mijn juf. Ze is 

zo lief!

‘Ik hou van school 
en vooral van mijn 
juf.’

Over een smalle, stoffige weg lopen 
Tracy en haar vrienden Tamel en 
Sino in de vroege ochtend naar 
school. Hun school, Instituut 
Joseph Casséus, staat maar enkele 
honderden meters verderop. 

Tracy uit  
Haïti

Impact Story
  Woord en Daad op scholen 

Terwijl we in ontwikkelingslanden duizenden 
leerlingen ondersteunen, ontmoeten we in 
Nederland eveneens talloze kinderen en 
jongeren. Hun levens en die van hun leeftijdsge-
noten in bijvoorbeeld Colombia raken elkaar 
(zie: alinea over Driestar educatief). De 
scholenvoorlichters bezochten het afgelopen 
jaar 59 basisscholen. Maar ze komen ook op 
kinderclubs en zondagscholen. Veel aandacht 
was er voor ‘Geef ze een tien!’, het project van 
Driestar educatief en Woord en Daad om geld op 
te halen voor onderwijsverbetering. (zie: 
Uitgelicht op p. 22/23) 

‘Meedenken met de scholen, dat vinden we 
belangrijk’, zegt Ineke Brand (scholenvoorlich-
ter). ‘Zodat de actie zoveel mogelijk aansluit bij 
wat scholen en hun leerlingen leuk vinden. En 
wat bij onszelf past.’ Een speciale actie rond 
Moederdag sluit daar naadloos bij aan. Veel 
moeders zijn blij gemaakt met Woord en 
Daad-chocolade.  
Verder zijn in 2017 nieuwe lijntjes ontstaan en 
oude banden aangehaald.  

We vonden nieuwe betrokkenheid bij scholen 
die al een tijdje geen contact meer met ons 
hadden. De verbinding met scholen ver weg, 
bracht scholen toch weer dichtbij! 

 Met Driestar educatief naar Colombia 
Het gezamenlijke initiatief van Driestar 
educatief en Woord en Daad bracht acht 
studenten van Driestar hogeschool naar 
Colombia, om kennis te maken met het land, de 
cultuur en het onderwijs. De reis stond mede in 
het teken van het gezamenlijke programma 
INCE (zie Uitgelicht op 22/23) ‘We willen onze 
studenten door middel van zulke reizen kennis 
laten maken met ander onderwijs’, vertelt Lydia 
Bor (Driestar educatief). ‘Omdat het bijdraagt 
aan de blikverbreding van de student. Studenten 

leren door de ontmoetingen in de spiegel te 
kijken, ander invalshoeken te zien.’  
Driestar hogeschool probeert tijdens deze reizen 
échte ontmoetingen te laten plaatsvinden. ‘Op 
die manier leren studenten de context van een 
andere omgeving te begrijpen. In het geval van 
Colombia dus de gebroken gezinnen, het 
dagelijkse geweld in de wijk. Studenten zijn dan 
eerder als pelgrim dan als toerist op bezoek in 
Colombia. Ze zien de passie van leerkrachten 
met een sterke roeping, hun afhankelijkheid van 
God. Als hogeschool hopen we dat studenten 
ook gaan nadenken over hoe zij als persoon én 
als leerkracht in het leven staan.’ 

‘De passie die ik bij de leerkrachten heb gezien 
voor hun vak, dat wil ik meenemen. Soms zit je 
niet lekker in je vel of zit het tegen, maar zelfs 
dan kan de passie voor het welbevinden van de 
leerling(en) voorop staan! Liefde voor het vak 
van onderwijs. Liefde voor de kinderen en liefde 
voor de wereld waarin zij opgroeien. Dat wil ik 
proberen om iedere dag mee te dragen en uit te 
delen.’ – student 

  Mijn Actie voor ‘Geef ze een tien!’ 
‘Met dit najaarsconcert willen we kinderen in 
Haïti een kans geven om onderwijs te volgen met 
behulp van christelijk lesmateriaal en daartoe 
goed opgeleide docenten. Graag willen we met 
het concert € 1500,- ophalen, om zoveel mogelijk 
kinderen deze kansen te bieden.’ Het Christelijk 
Ensemble Parlando en Kinderkoor Obadja gaven 
in november een concert ten bate van het project 
‘Geef ze tien!’, de scholenactie voor INCE (zie 
Uitgelicht op pagina 22/23) Ze maakten gebruik 
van het online platform Mijn Actie, een handige 
manier om acties online te promoten onder een 
eigen doelgroep. Inclusief de mogelijkheid om 
meteen geld te doneren. Het is een van de vele 
voorbeelden van concrete betrokkenheid door 
mensen, jong en oud, uit de achterban van Woord 
en Daad. Zie pagina 43 voor concrete cijfers.  
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 Migratie
Het programma Sterk voor werk in Ethiopië 
biedt jongeren arbeidsperspectief in een gebied 
waar veel jongeren kiezen voor vertrek naar 
elders. Meer kans op werk neemt een deel van 
de prikkel weg om te migreren. Om over vijf 
jaar te kunnen zien of die inzet vruchtbaar is 
geweest, hebben we in 2017 onderzoek gedaan 
naar de huidige situatie. Na afloop van het 
programma kunnen we vergelijken. In oktober 
is het programma officieel van start gegaan. 
Tijdens de lanceringsbijeenkomst waren hoge 
overheidsfunctionarissen aanwezig. Een mooie 
blijk van betrokkenheid, aldus Eddie Kroone-
man (projectleider). 
Verder in 2017…
•  Diverse lesprogramma’s ontwikkeld, inclusief 

een methode om in dorpen het gesprek over 
migratie aan te gaan.

•  Software (verder) ontwikkeld die ons in staat 
stelt jongeren te blijven volgen, ook na hun 
opleiding. Waar komen ze terecht, hoeveel 
inkomen hebben ze dan.

Resultaten programma Job Booster

doelstelling

6.000doelstelling

2.758doelstelling

80%doelstelling

1.350doelstelling

8.011
getrainde studenten 

in opleiding

4.423
gediplomeerde 

studenten

 463
studenten stromen door 

naar vervolgonderwijs

1.605
jongeren starten een 

eigen bedrijf

69%*
jongeren vinden een 

eerlijke baan

7.000

Eigen inkomsten partnerorganisaties

vakonderwijs arbeids- 
bemiddeling

Hoofdlijnen
We hebben in een aantal landen een verken-

ning gedaan naar hoe we nog meer dan 

voorheen kunnen aansluiten op de vraag vanuit 

de markt. Deze verkenning levert in iedere 

context weer andere inzichten op, waarmee we 

uitgedaagd worden om creatief en flexibel te 

zijn in onze projecten. Voorop staat dat de 

marktvraag leidend is.

•   Van de Noorse overheid (Norad) hebben 

we fondsen (toegezegd) gekregen om ons 

Job Booster-programma in Burkina Faso 

op grote schaal te gaan opzetten. Doel: 

15.000 jongeren aan het werk in vier jaar 

tijd.

•  We geven steeds meer trainingen op 

verzoek van de werkgever. Dat is de Job 

Booster-aanpak in de praktijk. In 2017 

merkten we hoe belangrijk het is te werken 

aan de juiste verwachtingen en mentaliteit, 

zowel bij werkgevers als bij werknemers. 

Daarin ligt de kracht van deze aanpak.

•  Jeugdwerkeloosheid is een actueel thema 

in de landen waar we werken. Overheden, 

bedrijfsleven en maatschappelijke 

organisaties zijn actief op zoek naar 

oplossingen. Een effectieve aanpak kan 

alleen met alle relevante partijen; daarin 

voorziet de Job Booster.

Voor meer informatie over de Job Booster: zie 

Uitgelicht op pagina 28/29.

   2.2 Job Booster: aan het 
werk 

Luisteren naar de 

markt en wat 

bedrijven qua 

personeel nodig 

hebben. Op basis 

van die kennis 

vakscholen inzetten 

voor de benodigde 

(bij)scholing. Zó 

stomen we jongeren klaar voor de maatschap-

pij met het Job Booster-programma, waarmee 

we vijf keer meer jongeren aan het werk willen 

helpen. De eerste stappen zijn in 2017 gezet.

Hiermee dragen we bij aan SDG 4: Goed 

onderwijs en SDG 8: Fatsoenlijke banen en 

economische groei. 

*Job Booster levert 100% eerlijke banen op

25% gepland 25% gepland 

26% 
gerealiseerd

24% 
gerealiseerd

2.218
jongeren vinden een baan
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Job Booster

Nieuw perspectief op 
banengroei 

Marc de Leeuw

projectleider Job 

Booster ‘Met een beurs op zak, leren voor een vak’. 

Jarenlang was dat een gevleugelde uitspraak 

binnen Woord en Daad. Met het nieuwe Job 

Booster-programma kiezen we voor een andere 

aanpak. Nog steeds leren voor een vak, maar altijd 

met een baan in het zicht. Dat was in het verle-

den lang niet altijd zo. In vijf jaar helpen we maar 

liefst ruim 100.000 mensen aan werk. Een heel 

nieuw perspectief, geschetst door Marc de Leeuw 

(projectleider). 

Wat is de Job Booster? 
Het woord zegt het al: we willen een boost geven aan banen. 

Om levens van mensen blijvend te veranderen, de lokale 

arbeidsmarkt een impuls te geven en daarmee werkgelegenheid 

in eigen land te creëren. In samenwerking met lokale partners 

vervullen we met Job Booster een schakelfunctie tussen 

bedrijven, werkzoekenden en vakscholen. Uitgangspunt daarbij 

is de markt. Het begint met een verkenning. We gaan concreet 

in gesprek met bedrijven: welke mensen hebben zij nodig? 

Vervolgens passen wij ons onderwijs en onze trainingen daarop 

aan, we zoeken samenwerking met andere scholen en koppelen 

werkzoekenden aan deze banen. Waar Woord en Daad tot nu 

toe zo’n 4.000 jongeren per jaar aan werk kan helpen, zal dit met 

de Job Booster toenemen tot twintigduizend jongeren op 

jaarbasis. Een vervijfvoudiging dus. 

Woord en Daad deed dit werk toch al?  
Ja en nee. De insteek verandert van ‘zoveel mogelijk mensen 

opleiden en dan aan werk helpen’ naar ‘zoveel mogelijk mensen 

aan werk helpen en zo nodig opleiden’. Tot nu toe probeerden 

we jongeren via de bestaande vakscholen van onze huidige 

partners aan werk te helpen. Opleiden wordt met Job Booster 

efficiënter omdat bedrijven feedback geven op het onderwijs. 

Een Ethiopische meubelmaker liet ons bijvoorbeeld weten dat 

hij materialen uit Azië importeert omdat onze vakscholen niet 
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de vakmensen leveren die hij nodig heeft. Confronterend, maar 

geen reden om bij de pakken neer te zitten. 

En de vakscholen dan?  
De vakscholen blijven belangrijk. Dit intensieve onderwijs is 

vooral voor de vorming van jongeren onmisbaar. De Job Booster 

is daarom geen vervanging van de vakscholen, maar een 

aanvulling erop. Het programma dat we in Burkina Faso starten, 

dankzij een grote subsidie van de Noorse overheid, doen we 

bijvoorbeeld met twintig vakscholen, waaronder de scholen van 

onze partners CREDO en AEAD.  

Hoe werkt de Job Booster in India? 
In 2017 zijn we, behalve in Burkina Faso en Ethiopië, ook gestart 

in India met de Job Booster-aanpak. We zijn in contact gekomen 

met Punitha Gibson, iemand die haar sporen heeft verdiend in 

de wereld van HRM. Met haar enorme netwerk in het bedrijfsle-

ven is zij voor ons een belangrijke schakel om de Job Booster te 

laten werken. Eén van haar relaties zocht veel nieuwe mensen 

voor koeriersdiensten. Via het netwerk van partner WDI 

hebben we jongeren geworven die bereid waren om ‘in 

company’-training bij het bedrijf te volgen. De eerste honderd 

zijn inmiddels aan de slag, binnenkort zullen – waarschijnlijk 

– opnieuw enkele honderden volgen. Het mooie is: deze aanpak 

kost ons nauwelijks iets, omdat de bedrijven het zelf betalen. 

Het voorbeeld laat zien hoe divers de Job Booster toegepast 

wordt. In Burkina Faso zoeken we samenwerking met twintig 

vakscholen, in India boeken we successen door training via 

bedrijven zelf. En misschien zullen we ook in India nieuwe 

samenwerkingen met scholen aangaan. 

‘De Job Booster is geen 
vervanging van de 

vakscholen, maar een 
aanvulling erop.’  

In vijf jaar tijd 100.000  
mensen een baan. Waaronder:

Overige landen

47.000 banen 

India

5.000 banen

Burkina Faso  

15.000 banen 

Colombia  

6.000 banen

Ethiopië 

27.000 banen 

Doelen voor 5 jaar        
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•  Startten al honderden jongeren een training, waarvan enkelen 
die ook al afrondden. 

Lees meer over dit programma op woordendaad.nl/sterkvoorwerk

  Samenwerking met Mkelle Universiteit
Typerend voor het programma Sterk voor werk is de inhoudelijke 
samenwerking met de Mkelle Universiteit. Dat is cruciaal voor 
het succes van het programma, benadrukt Gerjan Agterhof 
(politiek adviseur). ‘In Ethiopië heb je een vergunning nodig om 
beleidsaanbevelingen richting de overheid te doen. Mkelle 
Universiteit heeft dat mandaat en is voor ons dus een onmisbare 
partij als we ook de overheid willen betrekken bij het stimuleren 
van werkgelegenheid.’ Mkelle Universiteit doet onderzoek naar 
wat we wel de migratiedynamiek noemen. ‘Wat karakteriseert 
een migrant? Waarom migreren jongeren in bepaalde dorpen 
juist niet? In sommige dorpen zijn de gevaren van migratie 
helemaal niet bekend, hoe kan dat? Zulke vragen zijn voor ons 
heel belangrijk als we de overheid willen adviseren.’ 

  PerspActive voor jongeren op de arbeidsmarkt
PerspActive is een coöperatie van Nederlandse organisaties die 
zich hardmaakt voor groei van het aantal jongeren dat de 
arbeidsmarkt betreedt in ontwikkelingslanden. ‘PerspActive wil 
deze jongeren kansen bieden’, aldus Evert-Jan Brouwer (politiek 
adviseur), ‘en doet dat door middel van concrete projecten. 
Daarnaast willen we via lobby de Nederlandse overheid op de 
been brengen voor deze jongeren. Investeren in vakonderwijs 
kreeg bij de Nederlandse regering de afgelopen jaren nog 

onvoldoende prioriteit. Daar brengen we graag verandering in.’ 
Met een aantal concrete voorstellen is PerspActive heel succesvol 
geweest. ‘De Nederlandse overheid gaat in werkgelegenheid voor 
Afrikaanse jongeren investeren. Wij hebben goede ideeën voor 
de invulling van dat plan. Dat komt natuurlijk mede doordat we 
het tij mee hebben. Iedereen maakt zich zorgen om migratie en 
migranten.’ Dat betekent niet dat PerspActive partij kiest in deze 
maatschappelijke discussie. Evert-Jan: ‘We bewegen niet mee op 
het negatieve sentiment tegen migranten, maar romantiseren 
migratie ook niet. Migratie zien we als een gegeven. Vanuit onze 
ontwikkelingsdoelstellingen willen we de lokale economie 
versterken, zodat jonge Afrikanen zich niet gedwongen voelen 
om te migreren maar in eigen land een goede baankans hebben 
of een onderneming kunnen starten.’

 Op weg naar een beter bestaan
Op 10 juni 2017 vond de Woord en Daad Werelddag plaats, voor 
het eerst in Barneveld. Een onvergetelijke dag, bezocht door 
meer dan 800 volwassenen en 120 kinderen. Thema was: ‘Op weg 
naar een beter bestaan’, met onder andere voormalig vluchteling 
Gor Khatchikyan en spreker Daniel Jean-Louis (directeur 
Haïtiaanse partnerorganisatie).
Gor inspireerde het publiek door te vertellen over zijn zoektocht 
naar een beter bestaan en hoe dat uiteindelijk ook een zoektocht 
was naar ‘een God die leeft’. Én hoe hij die God ook daadwerkelijk 
vond. Spreker Daniel Jean Louis vertelde over zijn keuze om 
Haïti, na zijn studie en verblijf in Amerika, verder te helpen. ‘Ik 
geloofde dat God ook voor Haïti kon doen wat Hij voor mij deed 
in de Verenigde Staten.Dus ik keerde terug naar Haïti in de vaste 
overtuiging dat God mij ook in Haïti zou helpen.’
Naast bijdragen door Woord en Daad-medeweker Jacob-Jan 
Vreugdenhil en ondernemer Henk Willem van Dorp, vermaakten 
120 kinderen zich uitstekend in het kinderprogramma ‘Op reis’, 
was er een drukbezochte veiling en een sfeervolle Wereldmarkt. 
Alles bij elkaar een indrukwekkende dag die we graag weer 
inplannen voor 2019.

  Liefhebben op afstand
‘Het weinige dat je kunt doen, kan heel veel veranderen voor een 
kind in Burkina Faso’, zo bemoedigde Kabore Dieudonne van 
Credo, partnerorganisatie van Woord en Daad, de jongeren op 
het Jeugdappel van LCJ ( jeugdorganisatie Christelijke Gerefor-
meerde Kerken). ‘Het is waar dat je niet iedereen kunt helpen, 

maar je kunt zeker wel iemand helpen.’ De landelijke actie was 
in 2017 bestemd voor kinderen en jongeren in Burkina Faso. Met 
name het (vak)onderwijs stond centraal tijdens de actie. Enkele 
vertegenwoordigers van CREDO bedankten de LCJ-jongeren via 
een videoclip. De actie bracht het bedrag van € 90.849,- op.

  Comité Zeist kiest voor Sterk voor werk in Ethiopië
‘Als comité Zeist zoeken we graag een project waarin onderwijs 
of gezondheidszorg centraal staan; dit jaar kozen we voor 
vakonderwijs. Omdat we jaarlijks een huis-aan-huis-collecte 
houden wil je een aansprekend project en dat lukt bij onderwijs-
projecten in de regel goed. De totale opzet van het project 
(breed, met veel lokale partners, samen met Dorcas) en de 
erkenning en ondersteuning door de Nederlandse overheid 
speelden een rol bij onze keuze. En natuurlijk de doelstelling: 
het ontmoedigen van migratie van jongeren naar West-Europa 
door lokaal kansen te bieden. Dat lijkt me overigens, na wat ik 
las over het enorme inkomensverschil tussen het salaris in 
Ethiopië - ook na scholing en bij eenvoudig werk - en in 
West-Europa, nog wel een uitdaging.’ (Machiel Blok, comitélid Zeist)

Vakonderwijs en Job Booster
Begroting 

2017
Realisatie 

2017
2.1 TVET 1.219.918 645.633

2.2 JBS 339.977 107.751

2.3 Infrastructuur 0 176.207

2.4 Training 79.995 412.995

2.5 Overige capaciteitsopbouw en netwerken 199.987 35.628

2.6 Beleidsbeïnvloeding TVET 159.989 62.750

20.01 Startkapitaal Job Booster 4.520.000 5.523.876

20.04 Overige capaciteitsopbouw en netwerken 36.225

20.05 Beleidsbeïnvloeding Job Booster 652.322

Totaal 6.519.865 7.653.387

Bestedingen op hoofdlijnen in €

   2.3 Landbouw en business (IAD): 
naar de markt 

Landbouw en veeteelt vormen in de landen waar we werken ten 

minste de helft van het ‘nationaal inkomen’. Voor ons is het dus 

geen twijfel dat investeringen in de agrarische sector topprioriteit 

is. We doen dat vanuit een bedrijfsmatige benadering, waarbij we 

steeds scherp in het vizier hebben dat kansen vanuit de markt 

richtinggevend moeten zijn en dat we aan de gehele keten werken. 

Hiermee dragen we bij aan SDG 2: Einde aan honger, SDG 12: 

Duurzame consumptie en productie en SDG 15: Herstel ecosyste-

men en behoud biodiversiteit.
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Veel van zijn vrienden emigreerden naar 

Saoedi-Arabië, op zoek naar een beter 

leven. Alamu had ook plannen om die 

kant op te gaan. Vertrekken had voor 

hem één nadeel: hij zou de kinderen van zijn 

zus niet meer zien. Die hebben hem juist hard 

nodig. 

Addis Abeba is zijn geboortegrond. Het leven 

was niet makkelijk. Alamu: ‘Het hoofd boven 

water houden is zwaar. Veel van mijn 

vrienden hadden plannen om te vertrekken. 

Een wanhoopsdaad. De berichten van 

mensen die emigreerden zijn niet rooskleurig. 

Ze hopen vanuit het andere land geld naar de 

achtergebleven familie te kunnen sturen, 

maar dat lukt vaak niet.’ In veel gevallen 

zetten migranten hun laatste spaargeld in om 

de reis te bekostigen, hopend op een beter 

leven. 

Springplank 
Ieder jaar ronden zo’n twee miljoen Ethiopi-

sche jongeren hun opleiding af, maar slechts 

een klein deel vindt een passende baan. Er is 

wel behoefte aan goed personeel, maar de 

jongeren hebben vaak niet de skills die de 

bedrijven zoeken. Veel jongeren trekken hun 

conclusies en vertrekken. Eerst van het 

platteland naar de hoofdstad. De stad 

fungeert als springplank naar Saoedi-Arabië 

en andere landen. Alamu was al in Addis 

Abeba, maar veel van zijn leeftijdsgenoten 

komen hier op doorreis. 

Training 
Alamu bleef in de stad vanwege de kinderen 

van zijn zus. Ze zijn afhankelijk van hem, 

omdat zijn zus is overleden. Toch stond hij op 

het punt om te vertrekken. Hij zegt: ‘Het was 

hier sterven of ergens anders leven.’ Op dat 

moment bood een lokale partner van het 

Sterk voor Werk-project hem een opleiding 

aan. Deze kans greep hij met beide handen 

aan. Eerst volgde hij de opleiding tot kapper, 

vervolgens deed hij nog een cursus econo-

mie. Dat gaf hem voldoende bagage om een 

eigen kapperszaak te beginnen. 

Gezonde onderneming 
Alamu startte zijn kapperszaak met gekregen 

spullen. Zo’n anderhalf jaar geleden kon hij 

met zijn verdiende geld meer spullen kopen, 

zoals een nieuwe droogkap. Alamu: ‘Voor-

heen had ik continu zorgen over mijn 

inkomsten. Nu heb ik een onderneming en 

kan ik voor de kinderen van mijn zus zorgen.’ 

Hij zegt het met voldoening. ‘Ik wilde eerst 

vertrekken, maar nu wil ik mijn verantwoor-

delijkheid hier nemen.’ 

Alamu (27) uit  

Addis Abeba, 

Ethiopië

Van onderweg naar 
ondernemer

Alamu (27) is kapper in Addis Abeba, 
Ethiopië. In zijn salon ontvangt hij 
klanten voor een knipbeurt. Trots  

laat hij ons zijn bedrijf zien. Een paar 
jaar geleden zag zijn leven er heel 

anders uit.

Impact Story

‘Ik wilde eerst vertrekken, 
maar nu wil ik mijn  

verantwoordelijkheid hier  
nemen.’ 

Hoofdlijnen 
Focus op de volgende ‘ketens’ 

• Cashew (Burkina Faso, Benin) 

• Cacao (Filipijnen, Nicaragua, Sierra Leone) 

•  Groenten en fruit (Sierra Leone, Bangladesh, 

Burkina Faso, Guatemala, Colombia, 

Ethiopië, Zambia) 

• Honing (Oeganda, Ethiopië). 

• Zuivel (Ethiopië, Oeganda) 

Uitwerking van de Agri Business Booster in 

meerdere landen. Zie pagina 33.

Ontwikkeling van het concept ‘Fair Factory’, in 

samenwerking met Incluvest. Fair Factory verbindt 

de sociale waarden van Woord en Daad met de 

zakelijke doelstellingen van Incluvest. In essentie 

gaat Fair Factory dus om gedeelde waarden en 

een gemeenschappelijk doel. 

Woord en Daad trad toe tot de NABC (Nether-

lands-African Business Council), een netwerk-

organisatie die zakelijke betrekkingen tussen 

Nederlandse en Afrikaanse organisaties 

stimuleert. Ons team heeft Drops4Crops 

Burkina gepresenteerd, een concept dat veel 

interesse en belangstelling opwekte. 

Het concept ‘Household Economic Analysis is 

in 2017 verder uitgewerkt. Wim Blok vertelt 

daar meer over in het hoofdstuk 4. 

In al onze programma’s speelt steeds sterker 

de vraag hoe je omgaat met een veelheid aan 

partners en samenwerkingsverbanden. Zeker 

in projecten binnen het thema ‘Landbouw en 

bedrijvigheid’ komen zulke samenwerkingen 

veel voor. Hoe je daarmee omgaat, kreeg in 

2017 extra aandacht. Met als einddoel betere 

samenhang tussen de verschillende netwerken 

en verbanden. 
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  Honey Matching Facility Uganda  
‘In 2017 zijn we bezig geweest met de doorontwikkeling van de 
honingsector in Noord- Oeganda. We merkten dat de honingpro-
ductie toch nog relatief achterliep. Het kon beter. Eén van de 
verklaringen vonden we in de kwaliteit van de honing. Boeren 
kunnen hun producten daardoor slecht kwijt aan de markt’, aldus 
Wim Simonse (expert Agribusiness). 

‘De afgelopen drie jaar hebben we daarom meerdere ‘proeven’ 
gedaan om zodoende uit te zoeken wat het best werkt, hoe je de 
productie kunt vergroten en de kwaliteit kunt verbeteren. In gesprek 
met de boeren, daagden we hen uit om op zoek te gaan naar 
verbeteringen. We ontdekten dat er veel kleinschalige initiatieven 
zijn die zich bezighouden met honing. Het past bij onze visie om aan 
te sluiten bij dergelijke initiatieven. In 2017 stonden we op een 
tweesprong. Naar onze mening was het beter om niet de keuze voor 
één of enkele partijen te maken. Daarentegen hebben we ervoor 
gekozen om meerdere partijen een kans te geven. Dat doen we via 
het zogenaamde ‘Honey Matching Facility’. Ondernemers met goede 
businessplannen die impact hebben op werkgelegenheid, marketing 
en productie kunnen in aanmerking komen voor investeringskapi-

Resultaten programma Inclusive Agribusiness Development (IAD)

5.000

doelstelling

3.699
boeren/ondernemers met  

toegang tot financiering, die door  
de projecten is mogelijk gemaakt

27.100
doelstelling

14.600

doelstelling

565

doelstelling

1.647
nieuwe banen gecreëeerd

taal en verdere begeleiding. Zie het als een bepaalde vorm van 
competitie, waarbij de besten komen bovendrijven.’ 

Het concept van het Honey Matching Fund wordt door private 
ondernemers in Nederland ondersteund, evenals door de 
Europese Unie die dit initiatief voor 50% ondersteunt. Een nieuw 
doel voor de komende drie jaar. 

  Vloggen over de Agribusiness Booster 
‘Vandaag is Naba uit Bangladesh bij ons op kantoor en ze gaat ons 
meer vertellen over voedselzekerheid en wat Woord en Daad met 
de Agribusiness Booster in Bangladesh doet’. Woord en Daad vlogt 
en Mariëlle Kuiper (marketeer) weet daar alles van. In de eerste 
aflevering van een serie over de Agribusiness Booster vraagt ze 
Maarten naar wat die Agribusiness Booster, een mond vol, nu 
eigenlijk doet.  

Samengevat: de vraag naar voedsel groeit, de bevolking groeit maar 
het aanbod van voedsel groeit niet hard genoeg mee. Juist ontwikke-
lingslanden, waar de economie een sterk agrarisch karakter heeft, 
kunnen daar de vruchten van plukken. Maar dat gebeurt nog 

onvoldoende. Woord en Daad zoekt de beste bedrijven en de 
gunstigste (afzet)markten bij elkaar zodat de regio’s zelf, zowel boeren 
als de andere schakels in de keten, er het meest van profiteren.  

Naba legt uit hoe het MKB in Bangladesh niet goed georganiseerd 
is. Deze bedrijfstak loopt gouden kansen mis. Anderzijds kunnen 
de boeren hun producten niet kwijt; kortom, zij hebben een goed 
georganiseerd MKB nodig. Die twee elementen komen bij elkaar 
in de Agribusiness Booster. 

In een volgende vlog zien we Corstiaan van Aalsburg (expert 
Agribusiness) in z’n auto stappen, op weg naar Nicaraguaanse 
boeren die dagelijks hun melk aanleveren via de coöperatie La 
Pradera. Omdat de melkverwerker in het gebied een monopolie-
positie heeft, heeft dat nadelige gevolgen voor de boeren van 
Pradera . Kortom, Agribusiness Booster is gevraagd om mee te 
denken in hoe het monopolie doorbroken kan worden, door het 
ontwikkelen van een tweede productielijn, bijvoorbeeld.  

Dankzij de vlogs komt zo’n Agribusiness Booster ineens heel 
dichtbij! Lees meer op woordendaad.nl/agribusinessbooster 

 6.095
boeren/ondernemers 
die producten leveren 

aan het door het project 
gesteunde  bedrijven

20.378
boeren/ondernemers 

getraind
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'D 
jikolmbaye Elias is de naam. Ik woon in Potrock, ben 

26 jaar oud en vader van drie kinderen. Ondanks de 

herhaaldelijke schade van olifanten aan ons dorp, 

ben ik met veel plezier actief in de landbouw. 

Onlangs kwam daar de imkerij bij. Dit heb ik erbij genomen 

omdat de aanwezigheid van bijen positief is voor de oogst en 

de olifanten op afstand houdt. Ik kreeg training in het plaatsen 

van de kasten, ontwikkeling en groei van bijenvolken en het 

hebben van een imkersbedrijfje. Deze training heeft me alle 

handvatten gegeven om hiermee aan de slag te zijn. Ik heb de 

ambitie om dit verder te ontwikkelen en honing te produceren. 

Ik ben erg blij met de trainingen via PCAR. Het betekent echt 

een verbetering voor ons.’ 

Het verhaal van 
Djikolmbaye Elias

Impact Story

  Lobby bij de overheid 
Beleidsbeïnvloeding is een belangrijke pijler onder het werk van 
Woord en Daad. Wie de overheid meekrijgt, weet veel meer te 
realiseren. Het achterliggende jaar vormde onze partner Dedras 
een lobbyorganisatie in Benin. Vanwege een samenwerking met de 
Nederlandse organisatie ICCO kwam meer geld beschikbaar voor 
deze lobbyactiviteiten. Een belangrijk speerpunt zal de toegang tot 
landbouwmiddelen zijn, in het bijzondere de zogeheten ‘nurseries’ 
(kwekerijen voor plantmateriaal). In Burkina Faso wordt juist weer 
actief gelobbyd om de cashewketen te versterken. Onze partner 
Fair Match Support heeft meerdere bijeenkomsten georganiseerd 
waarbij de overheid aanwezig was. Onze inzet was er onder meer 
op gericht de export van ruwe noten naar bijvoorbeeld Aziatische 
landen moeilijker te maken, zodat binnenlandse verwerking wordt 
gestimuleerd. In 2017 heeft de Burkinese overheid dat in praktijk 
gebracht. Voor ons een mooi resultaat dat we mede als vrucht van 
onze inzet zien. 

   2.4 Wonen: huizenbouw 
2017 was een 

cruciaal jaar 

voor het 

huizenbouw-

programma 

van Woord en 

Daad in 

Bangladesh. 

In september vond de laatste, grootschalige actie plaats: Fiets 

voor een Huis in Frankrijk. Inmiddels bevat het ‘revolving fund’ 

voor microkredieten bijna 5 miljoen euro. Kortom, alle reden om 

tevreden, trots én dankbaar te zijn. 

Hiermee dragen we bij aan SDG 9: Innovatie en Duurzame 

infrastructuur en SDG 11: Veilige en Duurzame Steden. 

Hoofdlijnen 
Van 2007 tot 2011, rechtstreekse samenwerking met CSS. In 

totaal 1650 huizen gebouwd. 

Vanaf 2012 via IHS, de sociale onderneming waar Woord en 

Daad (via onze sociale investeringsorganisatie Incluvest) mede 

aandeelhouder van is. In totaal 3050 huizen tot en met 2017. 

Djikolmbaye 

Elias (26) uit 

Tsjaad

IAD
Begroting 

2017
Realisatie 

2017
19.1 Startkapitaal 3.211.000 496.672

19.2 Ondersteuning managementvaardigheden 628.200 710.102

19.3 Gespecialiseerde monitoring en evaluatie 816.660 41.337

19.4 Training productievaardigheden 439.740 312.757

19.5  Samenwerking met actoren/sector 
organisaties

1.256.400 757.783

19.6 Beleidsbeïnvloeding 62.327

Totaal 6.352.000 2.380.978

Bestedingen op hoofdlijnen in €

Huizenbouw op basis van microkrediet via het netwerk 

(personeel en infrastructuur) van bestaande financieringsinstel-

lingen. Deelnemers leggen zelf ook een bedrag in. 

Looptijd van zes jaar met tot nu toe een terugbetaalscore van 

100 procent. 

‘Vanaf 2012 hebben we nadrukkelijk als uitgangspunt genomen 

dat het geld moest opleveren’, vertelt Maarten van Middelkoop 

(projectleider Huizenbouw). En vijf jaar later kunnen we 

vaststellen dat dit gelukt is.’ 

Maarten benadrukt overigens dat winst maken niet het doel is. 

Een gezonde bedrijfsvoering echter wél. ‘IHS is financieel 

gezond. Met de renteopbrengsten van de leningen kunnen we 

de operationele kosten dekken.’ 

  Het geheim van huizenbouw in Bangladesh 
De werkwijze is uniek. ‘Meestal lopen microkredieten een jaar. 
Binnen die termijn moet het terugbetaald zijn. Wij kiezen voor een 
termijn van zes jaar. Geen enkele bank of instelling durft het aan 

Huizenbouw
Begroting  

2017
Realisatie  

2017
 13.1 Huizenbouwprogramma via krediet 1.000.000 572.359 

Totaal 1.000.000 572.359 

Bestedingen op hoofdlijnen in €

650 
huizen gebouwd

Resultaten  

huizenbouw

100%
terugbetaling

650

doelstelling
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Drops for Crops

Met innovatief 
waterprogramma grote 
impact realiseren

‘Water is leven’. Druppelsgewijs stromen van 

zegen. Bij Woord en Daad heet dat Drops for 

Crops, nadat we in het voorjaar van 2017 een 

grote subsidie ontvingen. Het betreft een inno-

vatief programma voor druppelirrigatie op basis 

van zonne-energie. Vijf vragen aan Wim Simonse 

(projectleider) over Drops for Crops. 

Het lijkt erop dat Woord en Daad met dit project een nieuwe 
afslag neemt? 
Dat klopt. Circa drie jaar geleden maakten we binnen onze 

agrarisch-economische programma’s een omslag van meer 

traditionele activiteiten zoals distributie, opslagen verbeterde 

landbouwmethodes, naar activiteiten waar op grotere schaal 

geld mee te verdienen valt door en voor de bevolking. Daaruit is 

toen onder meer groenteverbouw naar voren gekomen. Maar 

grootschaligheid kan alleen succesvol zijn als je je opbrengst 

goed kunt verkopen. Dus zelf heb ik steeds benadrukt: het moet 

vermarkt worden. En dat kan alleen maar als wij weten wat de 

boeren willen. Daar hadden we voorheen minder aandacht voor; 

het is een nieuw aspect in ons werk.  

Welke problemen zie je in Burkina Faso? 
Als je de boeren vraagt: wat houd je bezig? Dan horen we: we 

willen goed onderwijs voor onze kinderen, betere huisvesting en 

gezondheidszorg, investeringen in landbouw. Allemaal basale en 

broodnodige zaken. Ze liggen niet buiten het bereik, maar een 

eerste vereiste is wel dat boeren een hoger inkomen realiseren. 

De verkoopprijs staat vaak onder druk, want omdat het maar 

kortdurend regent produceert én verkoopt iedereen zijn oogst 

in dezelfde periode. Dat drukt natuurlijk de prijs. Het handwerk 

is zwaar; dat beperkt grootschaligheid. Land is lastig te krijgen, 

met name voor vrouwen. En eigenlijk is het water, de primaire 

vereiste, maar beperkt beschikbaar. Hoe kun je de beperkte 

neerslag zo lang mogelijk ‘vasthouden’? Dat blijkt niet eenvou-

dig. Putten vallen droog, reservoirs drogen op, teveel water 

wordt vermorst. Voorwaarde is dus een slimme manier van 

omgaan met water: duurzaam waterbeheer.  
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Wim Simonse

projectleider Drops 

for Crops 
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Daarmee heb je dus meteen de twee pijlers van het project te 
pakken? 
Inderdaad! Je hebt enerzijds de zakelijke kant: ik wil meer 

produceren. En je hebt anderzijds het publieke belang van water 

en duurzaamheid. Zodat we over vijftig jaar nog steeds genoeg 

water hebben in het gebied. Ik ben ervan overtuigd dat we op 

basis van deze uitgangspunten in het programma Drops for 

Crops een groot verschil kunnen maken. 

Het heeft geleid tot een samenwerking met ASPMY. Wat zijn 
jullie ambities? 
Vijftien jaar geleden hebben zij al een netwerk opgezet, voor 

een aanzienlijk deel bestaand uit vrouwen. Ik was daar heel 

enthousiast over, omdat zij al georganiseerd zijn, goed in 

marketing, en ‘onze’ boeren konden aanhaken. Precies wat we 

nodig hebben. In de komende zeven jaar willen we een produc-

tiestijging van 35 procent realiseren, in de uien- en aardappel-

teelt. Onderdeel van het programma is dus ook verdubbeling 

van de beschikbare landbouwgrond. En gelijktijdig werken we 

aan betere watervoorzieningen (zie kader). 

Wat heeft de boerin Zalika uit Burkina Faso eraan? 
Stelt dat ze nu één plot (350 m2) landbouwgrond heeft. Dat 

levert 1000 kilo uien op en een opbrengst van € 250. Stelt dat ze 

een pomp en irrigatieset voor € 1000 aanschaft, dan heeft ze die 

in vier jaar terugverdiend. Stel nou dat ze haar land weet uit te 

breiden naar twee of drie plots – en dat is mogelijk! – dan heeft 

ze het veel sneller terugverdiend. Kortom, dát is de potentie van 

Drops for Crops! 

‘Als ik bij de boerencoöperatie ben, en ik zie dat ze niet meer 

gedwongen zijn om aan de eerste de beste Indiër of Pakistaan te 

leveren tegen een lage prijs – omdat ze op dat moment geld 

nodig hebben – maar een langetermijnrelatie met de fabriek zijn 

aangegaan. Dat ze er trainingen bij krijgen om nog meer te 

kunnen oogsten. Dat boeren inzien dat ze samen sterk zijn en 

door kunnen groeien. Daar word ik blij van.’

Meer landbouw-
grond in gebruik: 

van 126
naar 285 

hectare

van 1000 naar 

4300 ton

Meer aardap-
pelproductie: 

Meer uien-
productie: 

van 300 naar 

1000 ton

Inkomensverbetering: 

500 euro per 
jaar per boer  

‘ Dat boeren 
inzien dat ze 

samen sterk zijn 
en door kunnen 
groeien. Daar 

word ik blij van.’

Doelen tot 2024
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Resultaten  
huizenbouw

???%
terugbetaling

50
doelstelling

50 
huizen gebouwd

Vanaf haar geboorte wordt haar leven gekenmerkt 

door armoede. Geld voor onderwijs is er nauwelijks; 

haar vader besluit haar van school te halen als ze 

tien is. Als oudste van twee broers en drie zussen komt 

er veel verantwoordelijkheid op haar jonge schouders 

terecht. Op haar 14e wordt ze uitgehuwelijkt aan een 

arme dagloner; weer een mond minder om te voeden. 

Shanana kan bepaald niet terugkijken op mooie 

kinderjaren. 

Toch is Shanana vandaag de dag een krachtige en 

ambitieuze vrouw die dankzij noeste arbeid en scherp 

inzicht een beter bestaan voor zichzelf en haar gezin 

heeft opgebouwd. In 2002 sluit ze zich aan bij een 

microkredietgroep die zich bezig houdt met opfokken 

van kalfjes. Ze krijgt training en met een lening van € 

40 euro en de inleg € 20 spaargeld koopt ze haar eerste 

kalf. Dat wordt de start van haar winstgevende 

bedrijfje. Als de koeien groot zijn, verkoopt ze ze voor € 

400 per stuk. Dat geld investeert ze weer in twee 

nieuwe kalfjes en ook koopt ze een stuk land waar ze 

genoeg rijst verbouwt om het hele jaar van te eten; wat 

ze zelf niet nodig hebben, verkoopt ze op de markt. Elk 

jaar sluit ze een nieuw krediet af, dat ze elke keer netjes 

op tijd aflost. Zo groeit haar bedrijfje beetje bij beetje. 

Shanana woont met haar man en drie kinderen in een 

oud vervallen huisje. Het is haar droom om een nieuw 

huis te bouwen. Maar hiervoor zijn hun financiële 

middelen ontoereikend. Dan hoort ze dat ze via 

Inclusive Home Solutions een lening kan krijgen van € 

1.500. Met de lening bouwt ze een mooi groot huis. 

Voor Shanana is het huis een sluitstuk: na jaren hard 

werken is ze ontsnapt uit de vicieuze cirkel van 

armoede. Ze heeft een mooi huis, toegang tot veilig 

drinkwater, ze heeft ruim 15.000 m2 land in beheer, 

haar veestapel heeft een waarde van € 4.000 en haar 

drie kinderen gaan naar school. Haar enige dochter 

gunt ze graag een andere toekomst dan ze zelf heeft 

gehad; daarom volgt haar dochter een opleiding op de 

universiteit. Met haar hoofd fier overeind gaat ze door, 

ook tegen de stroom in. 

Doorgaan tegen de stroom in 

Shahana (35) 
uit  

Bangladesh

Van school gehaald worden als je 10 jaar bent. Uitgehuwelijkt worden op je 14e. Moeder 
van drie kinderen als je nog geen 20 bent. Shahana (nu 35 jaar) maakte het allemaal mee. 

Impact Story
op deze manier. We hopen dat de microfinancieringsin-
stellingen waarmee we samenwerken zelf ook deze stap 
gaan zetten.’ 

Met het ‘revolving fund’ van 5 miljoen kan IHS de 
komende jaren verder bouwen, zonder dat nieuwe 
fondsenwerving nodig is. Zo behoudt de bijdrage van 
donateurs steeds opnieuw waarde! Woord en Daad blijft 
inhoudelijk betrokken bij het project. 

Wat is het geheim van ‘Bangladesh’? Maarten: ‘Enerzijds 
kun je zeggen dat het kredietsysteem in Bangladesh heel 
bekend is. Op dat succes liften we mee. Dankzij de 
samenwerking met microfinancieringsinstellingen zitten 
we er bovenop en participeren we in het bestaande 
systeem. De belangrijke succesfactoren zijn: er bovenop 
zitten, zorgen dat terugbetaling tijdig is, voortdurende 
herinneringen. Anderzijds bieden we kwalitatief 
hoogwaardige begeleiding; vanuit IHS komen we vier keer 
op bezoek tijdens het bouwproces. En we hebben oog voor 
ecologisch bouwen.’ 

  Jubileumeditie Fiets voor een Huis levert 823 
stormvaste huizen op 

Voor het vijfde jaar op rij kleurde de Col du Galibier blauw. 
580 deelnemers beklommen in blauwe Fiets voor een 
Huis-shirts fietsend, (hard)lopend of steppend de 2.646 
hoge bergpas. Ze trotseerden kou en regen en moesten 
vanwege de ophanden zijnde sneeuw in hoog tempo naar 
boven. Ondanks het slechte weer haalden de deelnemers 
– soms onder tranen – de top van de berg. Met deze 
sportieve prestatie maakten ze de bouw van 824 stormvas-
te huizen in Bangladesh mogelijk. Deelnemer Jan van den 
Hel: ‘Het was een barre tocht, het vroor zelfs op de top. 
Maar dat afzien duurt voor ons maar een halve dag. Voor 
de mensen in Bangladesh is het echt zwaar. Wij gunnen 
hen een huis!’ 
Traditiegetrouw vond op 27 mei 2017 in Rheden het vierde 
Posbank Event plaats. Het was voor diverse deelnemers 
een mooie trainingsgelegenheid in de aanloop naar Fiets 
voor een Huis. De opbrengst bedroeg ruim € 14.000,-. 
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Resultaten programma Water, sanitatie en hygiëne (WASH)

278

280
verbeterde (drink)- 

watervoorzieningen

doelstelling

doelstelling

333

1.560 
dienstverleners voor  

water en hygiëne getraind

   2.5 Water en sanitair: schoon en  
betaalbaar 

Water is 

leven, water 

is kostbaar en 

water is dus 

niet gratis. 

Daarom 

werken we 

aan waterpro-

gramma’s die betaalbaar zijn. Omdat het leven van mensen in 

ontwikkelingslanden ons lief is. We konden 95.013 mensen 

helpen dankzij innovatieve water- en sanitatieprogramma’s. 

Hiermee dragen we bij aan SDG 3: Gezondheid en Welzijn en 

SDG 6: Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. 

Hoofdlijnen 
Twee subsidieaanvragen bij Fonds Duurzaam Water (Ministerie 

Buitenlandse Zaken) werden ingediend. Drops for Crops in 

Burkina Faso is goedgekeurd, een vergelijkbare aanvraag voor 

Benin is afgekeurd. (zie: pagina 34/35)

Water, sanitatie en hygiene
Begroting 

2017
Realisatie 

2017
16.01 Bijdrage op hardware 1.748.950 1.393.167

16.02 Bewustwording, training in hygiene, social 
marketing

72.900

16.03 Training 10.000 300.375

16.04 Gespecialiseerde monitoring en evaluatie 43.175

16.05 Samenwerking met actoren/sector 
organisaties

273.169

16.06 Start kapitaal 2.748.350 1.870.523

16.07 Beleidsbeinvloeding 499.700 301

16.08 Markt analyse en haalbaarheidsstudies 2.148

16.09 Onderhoud en reparatie 1.355

Totaal 5.007.000 3.957.112

Bestedingen op hoofdlijnen in €

WASH-in-Schools verbindt sanitaire voorzieningen aan scholen 

van onze partners in Ethiopië en Haïti. In drie jaar willen we 6000 

kinderen, 4500 ouders en 500 personeelsleden bereiken met 

hygiënevoorlichting en praktische hulp. 

Meer toegang tot water in droge gebieden betekent ook dat het 

sneller op is. Samen met een Nederlands ingenieursbureau 

In februari bezochten we het WASH-project in Bangladesh en 

onderzochten we de mogelijkheid van uitbreiding. Kern van het 

project: creëren van bewustwording rondom noodzaak van 

hygiëne en vervolgens training van ondernemers die tegen lage 

prijs latrines aanbieden. Doel: van 7 naar 315 ondernemers die 

in het gebied actief zijn. 

In 2017 verschoof de aandacht van bewustwording naar een 

betere, meer toekomstbestendige watersector. Dit zien we 

terug in de resultaten. We hebben nu 1560 dienstverleners 

kunnen trainen.

Innovatief en ambitieus programma ging van start in Uganda 

(Prepaid modular water systems.) (zie: pagina 38) 

En verder… 
Het project Inspiring Water Entrepreneurship in Tigray (IWET) 

kreeg een ‘opschaling’ in 2017 dankzij een nieuwe toezegging 

van steun door AFAS Foundation. Het is nu een project van  

€ 900.000 per jaar en een beoogde doelgroep van bijna 1 

miljoen mensen in Tigray die we in vijf jaar tijd willen bereiken. 

425doelstelling

544
verbeterde sanitaire 

voorzieningen

doelstelling

84.250

31.177
personen getraind /  

bereikt met voorlichting
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Impact Story

toilet. Bijvoorbeeld dat toiletten leiden tot 

minder ziektes en een gezondere leefomge-

ving. Langzaam begon de vraag naar 

toiletten in mijn dorp te stijgen, zodat mijn 

omzet toenam.  

Nu, een jaar na de training, is de situatie in 

mijn dorp ingrijpend veranderd. Er was een 

schaarste aan toiletten. Nu zijn de mensen 

bewuster en willen ze graag een eigen toilet. 

Ook mijn situatie is veranderd. Voorheen 

ging het slecht, had ik geen bord op mijn 

winkel en wisten mensen niet dat mijn winkel 

bestond. Nu heb ik een goede relatie met 

mijn dorpsgenoten en verkoop ik goed. En ik 

zie dat de levens van mensen veranderen. 

Het dorp is minder vervuild en mensen zijn 

minder vaak ziek en optimistischer!’  

Hoe Fuad de situatie in zijn  
dorp veranderde 

De Bengaalse Fuad Kazi (35) is ondernemer. Hij startte in 2012 met een 
sanitairwinkel, maar verkocht lange tijd slecht. Tot hij een training 
‘sociaal ondernemerschap’ volgde in het WASH project van CSS  

(partner Woord en Daad).

Fuad Kazi (35) uit Zuid-Azië

Hij vertelt: ‘Ik heb op de training 

geleerd hoe ik mijn bedrijf kan 

ontwikkelen. Ik leerde ook hoe ik 

een gezond bedrijf kan runnen, maar 

ook hoe ik iets voor mijn dorp kan betekenen 

met mijn winkel. Als mensen niet inzien dat 

hygiëne belangrijk is willen ze er ook geen 

geld voor uitgeven. Dus nu vertel ik de 

mensen over de voordelen van een eigen 

dachten we na over duurzaam waterbeheer in 

onze projecten. Hoe kunnen we dit zo slim 

mogelijk inrichten? 

Voor meer informatie over Drops for Crops: zie 

Uitgelicht op pagina 34/35. 

  Een ‘prepaid’ watersysteem in  
Oeganda 

In Oeganda startten we met een innovatief en 
ambitieus waterprogramma. Op basis van een 
prepaid systeem kunnen boeren gebruik maken 
van een leidingsysteem. ‘We willen af van 
handpompen’, legt Jacob-Jan Vreugdenhil uit 
(projectleider). ‘Dan is het alternatief een 
kleinschalig leidingsysteem, op het niveau van 
de waterput in het dorp. Dat kan desnoods 
uitgebreid worden tot een systeem naar je eigen 
huis of compound. Dat zijn dus twee revoluties 
in één: het is prepaid en het maakt gebruik van 
leidingnetwerk. 

Voorheen is natuurlijk ook wel geprobeerd om 
leidingen aan te leggen. Dat bleek telkens niet 
haalbaar omdat het te grootschalig was en het 
moest opgebracht worden door te weinig mensen. 
‘De techniek die wij lieten ontwerpen door Practica 
en Living Water International kan duurzaam 
beheerd worden, mede dankzij de koppeling aan 
het prepaidsysteem. Het kan als een web van 
leidingen steeds uitgebreid worden voor wie bereid 
is te betalen. Want elke druppel moet betaald 
worden vanwege het noodzakelijke onderhoud. ’ 
 

  Businessmeeting ‘Water for food’ 
De Business Meeting van Woord en Daad, op 
woensdag 15 november 2017, was een groot succes. 
Zo’n 160 ondernemers uit het hele land kwamen 
naar Kesteren om na te denken over het thema 
‘Water for Food’. Gastsprekers uit Burkina Faso en 
medewerkers van Woord en Daad vertelden de 
aanwezigen over hun dagelijks leven in dit 
kurkdroge land en hoe we met ‘Drops for crops’ 

verschil willen maken. En daarnaast presenteerde 
Jacob Jan als programmaleider WASH het breder 
spectrum van de water en sanitatie-projecten van 
Woord en Daad. 

‘Jullie zijn met de goede dingen bezig: onderne-
merschap en waarde toevoegen. Dat hoorde ik 
vaak terug, tijdens de businessmeeting’, aldus 
Arjen Bulk (accountmanager Bedrijven). ‘Het 
onderwerp sprak natuurlijk ook aan. Water is een 
primaire levensbehoefte. Wim Simonse vertelde 
boeiend hoe water er wel is, maar dat je het niet op 
de juiste plek kunt krijgen. Dat is ook gewoon een 
mooi verhaal. En het enthousiasme van Belem en 
Safoura uit Burkina Faso gaf natuurlijk energie.’ 
Het bedrijvenplatform is stevig betrokken bij het 
werk van Woord en Daad. ‘We zijn gegroeid van € 
1,6 miljoen naar ruim € 3 miljoen. Voor de 
komende jaren is onze focus: steeds meer impact 
realiseren. Qua organisatie van de contacten met 
bedrijven kiezen we daarom voor een bedrijfsmati-
ger insteek, met een binnen- en een buitendienst.’ 

   2.6 Noodhulp en we-
deropbouw: praktische 
hulp, complexe realiteit 

Als onze naaste in 

nood is, helpen we. 

Een verzoek van 

onze partnerorgani-

satie om praktische 

hulpverlening zullen 

we zoveel mogelijk 

steunen. Hoe 

complex de realiteit 

soms ook blijkt. Wederopbouw is een cruciale 

vervolgstap na de noodhulp. Hieronder laten 

we zien hoeveel mensen we daadwerkelijk 

ondersteunden. 

Hiermee dragen we bij aan SDG 16: Vrede, 

veiligheid en rechtvaardigheid. 
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Hoofdlijnen 
 In 2017 verleenden we noodhulp bij de 

volgende natuurrampen 

•  Overstromingen Azië: Bangladesh, Nepal en 

India in augustus 2017 

  -  Aantal mensen geholpen: 12.000 (noodhulp-
pakketten), 2000 (wederopbouwondersteu-
ning) 

•   Aardverschuiving in de hoofdstad van Sierra 

Leone (Freetown) in augustus 2017 

   -  Aantal mensen geholpen: 346 (noodhulppak-
ketten) 

•  Modderstromen na zware regenval in 

Colombia in april 

   -  Aantal mensen geholpen: 800 (noodhulppak-
ketten) 

•  En verder waren we betrokken bij wederop-

bouwactiviteiten vanwege eerdere rampen 

•  Droogte in (Oost-)Afrika, sinds begin 2016 

  -   Aantal mensen bereikt met water en sanitaire 
voorzieningen: 10.085 

   -  Aantal kinderen bereikt met voedselhulp: 12.000 
   -  Aantal huishoudens: 200 (gericht op 

inkomensverbetering) 
  -  Aantal leerlingen bereikt met drinkwater: 4.300 
   -  Aantal mensen bereikt met landbouwonder-

steuning: 14.000 
•   Orkaan Matthew in Haïti, sinds 2015 

   -  Aantal gebouwde huizen: 80, aantal multi-
functionele gebouwen: 6 

•  Huizenbouwprogramma in Nepal na de 

aardbeving in 2015 

    -  Aantal huizen gebouwd: 600 (vanaf 2015) 
   -  Aantal mensen bereikt met water en sanitaire 

voorzieningen: 300 
  -  Aantal scholen gebouwd: 10 (vanaf 2015) 

   -  Aantal watersystemen: 6 
•  Filipijnen Hayan 

   -  Aantal mensen bereikt met programma’s 
voor levensonderhoud: ruim 400 

  Hoe beperk je de gevolgen van 
een ramp?

Het thema Disaster Risk Reduction komt 
steeds terug. In 2017 hebben we voor het 
eerst officieel afgesproken hoe we hier 
concreet invulling aan geven in 
noodhulp- en wederopbouwprogram-
ma’s. Wat willen we bereiken in de 
dorpen, hoe bereiden onze partners zich 
daarop voor? ‘Dat is eigenlijk het 
allerbelangrijkste’, licht Tineke Morren 
(projectleider) toe. ‘Voor onszelf waren 
de afgesproken kernwaarden (Empower-
ment, Innovation and investment, 
Integrated approach en Preparedness) 
allang uitgangspunt. Veel belangrijker is 
het deze te communiceren met de 
partners. Ervoor zorgen dat ze vanaf het 
eerste begin hun projecten baseren op 
deze kernwaarden .’ 

Dat we niet voor het eerst hiermee bezig 
zien, laat het prachtige voorbeeld uit de 
Filipijnen zien. ‘Na de tyfoon Hayan in 
2013 hebben we in 2014 nieuwe huizen 
gebouwd op het eiland Oost-Samar. 
Destijds namen we de rigoureuze 
maatregel om het dorp Dolores in z’n 
geheel te verplaatsen naar een hoger 
gelegen gedeelte. Afgelopen december 
vond opnieuw een tyfoon plaats. Tot 
onze dankbaarheid zagen we dat deze 
huizen gespaard bleven; het voormalige 
perceel daarentegen stond weer onder 
water. Dat is nou een concreet voorbeeld 
van hoe we ‘beleid’ kunnen toepassen in 
de alledaagse werkelijkheid’, aldus 
Tineke Morren. 

Landen waar noodhulp is gegeven

Overstroming  
Oost-Azië

€ 114.093       
€ 833.395

Droogte Oost-Afrika

Orkaan Haïti

€ 404.676 

€ 16.348
Modderstroom  

Sierra Leone

vluchtelingen 
Midden-Oosten 

€ 166.458
Modderstroom  

Colombia

€ 14.016

Noodhulp
Begroting 

2017
Realisatie 

2017
6.5 Huisvesting en 
onderdak

65.000 317.262

7.0 Directe noodhulp 1.035.000 1.173.787

Totaal 1.100.000 1.491.049

Bestedingen op hoofdlijnen in €

Op initiatief van 

onze 

partnerorgani-

satie 

verenigden ze zich in 

de coöperatie van 

Barangay Maravilla, 

een samenwerkings-

verband van kleine 

zelfstandigen. De 

meesten houden zich 

bezig met kleinscha-

lige winkelactivitei-

ten. Voorheen deden ze werkzaamheden die eigenlijk 

veel te stormgevoelig waren. Of ze hadden nauwelijks 

werk en verhuurden zich als dagloner.  

Gina Bonita: ‘Ik dank de Heere God, omdat de 

coöperatie ons niet alleen leert om voor ons dagelijks 

onderhoud te zorgen, maar ook hoe we dat het best 

kunnen doen.’ Hoe zet je zo’n klein bedrijfje op? Dat 

vraagt, ook in de Filipijnen, bepaalde vaardigheden. 

Vanuit de coöperatie volgen de leden trainingen om 

zich daarin te bekwamen. Het gaat om vaardigheden 

als het opzetten van een administratie, hoe hou je 

een klantenbestand bij en zorg je voor je klanten. 

Ik heb goede hoop dat het ons nog meer gaat 

helpen in ons levensonderhoud. Ik dank God voor 

alle mensen die zich opofferen voor het project, in 

het bijzonder de mensen van AMG Filipijnen. Zij 

geven ons kansen waar we nog heel lang plezier 

van hebben!’

Gina Bonita woont in Noord-Samar. In 2013 
raasde de storm Haiyan over haar huis en 

woongebied. Een zware tijd brak aan. Maar 
ook een tijd waarin Gina en haar dorpsgeno-

ten kozen voor een nieuwe koers. 

Impact Story

Gina Bonita  uit de  Fillipijnen
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Vanuit de Bijbelse principes rentmeesterschap 
en rechtvaardigheid lijkt het Woord en Daad 
goed hierbij stil te staan. Een opmerkelijke actie? 
Nienke: ‘De meeste mensen reageren positief. Ze 
vinden het bijzonder dat Woord en Daad dit 
thema oppakt. Ik hoorde pas terug dat iemand 
vertelde: ik heb besloten om voortaan niet meer 
dagelijks vlees te eten.’ 

In 2018 zal een groep vrouwen op reis gaan naar 
Burkina Faso. Ze bezoeken bijvoorbeeld het 
project Drops for Crops en ontmoeten Safoura 
Maiga in Burkina Faso, de vrouw die ook als 
spreker te gast was bij de businessmeeting in 
november (zie: pagina 38). Zeven vrouwen 
zullen aan de slag gaan als ambassadeur van de 
campagne. 

    2.8 Beleidsbeïnvloeding 
en lobby: bouwen aan 
verandering 

Aan het begin van dit hoofdstuk benoemden 

we al de duurzame ontwikkelingsdoelen 

(SDG’s). Die streven we na in onze eigen 

programma’s. Maar daar beperkt Woord en 

Daad zich niet toe. In het programma 

Beleidsbeïnvloeding en lobby streven we naar 

invloed op het niveau van overheid en politiek. 

Samen met partners slaagde Woord en Daad 

erin een grote lobbycoalitie (Building Change) 

te vormen. De SDG’s zouden ook doelstellin-

gen van politieke partijen en de regering 

moeten zijn, vonden we. Rond verkiezingstijd 

in maart 2017 hebben we dat direct bij de 

politieke partijen bepleit. Met resultaat, want 

in de meeste verkiezingsprogramma’s zagen 

we de doelen terug. Sterker nog: in het 

regeerakkoord verwijst de eerste alinea in de 

paragraaf over Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking er meteen naar. 

Het antwoord begint met een aantal 

wedervragen. Weet u wie onze 

producten maakt en onder welke 

omstandigheden dat gebeurt? Wat is 

het effect van deze productie op de afvalberg 

en hebben we een mogelijkheid om hier 

verandering in te brengen? Mogen we 

onbeperkt blijven consumeren in onze 

(relatieve) rijkdom, of vraagt onze rijkdom 

juist verantwoordelijkheid? 

In april 2017 belegde ‘De Christenvrouw’ een 

avond rond dit thema in Oene. Woord en 

Daad mocht deze avond verzorgen. De 

bijeenkomst ging onder andere over fairtrade 

en rentmeesterschap. Ook de kledingindus-

trie en de impact van onbeperkt of onbewust 

consumeren kwam aan de orde. Deze avond 

bleef niet zonder gevolgen, Aline Huiting 

mailde enkele maanden later: 

‘In Oene werd een avond verzorgd over 

duurzaam consumeren. Dit heeft ons erg 

aangesproken. Met enkele andere dames 

hebben we het idee opgevat om iets te doen 

met onze overdaad, betreffende onze 

kleding: we hebben goede, gebruikte kleding 

verzameld; opgehangen en verkocht tijdens 

twee avonden. Dit heeft het mooie bedrag 

van 425 euro opgeleverd! Het idee is 

enthousiast ontvangen en daarom willen we 

dit ook vaker gaan doen. Graag doneren we 

de opbrengst voor een onderwijsproject.’ 

Bewustwording begint bij de eigen leefwijze. 

Mooi om te zien hoe dit op eigen wijze 

invulling krijgt! 

Bewustwording 
begint bij de eigen  
leefwijze

Regelmatig organiseren we 
avonden over duurzaam  
consumeren. Wat betekent dit 
en waarom houdt Woord en 
Daad zich hiermee bezig?

Impact Story     2.7 Bewustwording:  
leefstijl doet ertoe 

Wat de overheid doet 

is belangrijk, maar 

wat wijzelf doen is 

niet minder belang-

rijk. Die bewustwor-

ding bij de achterban 

streeft Woord en 

Daad na. Hiermee 

dragen we bij aan 

SDG 12: Duurzame consumptie en productie. 

  Aan tafel! 
Leefstijl doet ertoe. Dat is eigenlijk de essentie 
van de bewustwordingscampagne ‘Aan tafel! 
Verspilling op de kaart’, vanuit de gedachte dat 
we zorgvuldig met de schepping en medemens 
om behoren te gaan. Onder andere met een 
tweewekelijkse inspiratiemail, moedigen we 
mensen aan bepaalde elementen in hun 
levensstijl aan te passen. 

‘De gemiddelde Nederlander gooit per jaar zo’n 
40-50 kilo voedsel weg dat bestemd is voor 
consumptie’, legt Nienke Boone (expert 
Bewustwording) uit. ‘Tegelijkertijd gaat één op 
de acht mensen in de wereld met honger naar 
bed. Onze (Westerse) leefstijl heeft invloed op de 
rest van de wereld. Denk bijvoorbeeld aan 
uitputting van natuurlijke hulpbronnen, 
ontbossing, klimaatverandering, etc. Het zijn 
vooral de armen op deze wereld die de negatieve 
effecten hiervan ondervinden.  

Bewustwording
Begroting  

2017
Realisatie  

2017
Directe bestedingen 439.663 350.765

Toegerekende  
organisatiekosten 459.199 488.371

Totaal 898.862 839.136

Bestedingen op hoofdlijnen in €
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Beleidsbeinvloeding
Begroting  

2017
Realisatie  

2017
Directe bestedingen 105.500 41.950

Toegerekende  
organisatiekosten 305.915 357.786

Totaal 411.415 399.736

Bestedingen op hoofdlijnen in €

Bewustwording

47
jongeren op 

reis

300 
studenten zijn  
bereikt met 2  

studentenbijeen-
komsten

564
vrouwen bereikt

met 14  
vrouwen-events. 

in 2017
maakten studenten 

van Driestar  
Educatief voor het 

eerst een leskist 
tegen voedselver-

spilling

2965 
leerlingen 

bereikt 
door  

29 gebruik-
te leskisten

920 
mensen bereikt met 
de Woord en Daad 

werelddag  
(800 volwassenen en 

120 kinderen)

Om parlementariërs betrokken te houden, 

lanceerden we de campagne ‘Adopteer een 

SDG’. Inmiddels kregen we 24 Kamerleden zo 

ver om één of meer SDGs te adopteren, of dat 

nu is de toegang tot schoon drinkwater, de kans 

op fatsoenlijk werk, of verbetering van de 

positie van vrouwen en meisjes. In totaal doen 

Kamerleden van acht fracties mee, waarvan 

drie regeringsfracties. In de persoonlijke 

contacten en via sociale media zullen we ze aan 

de beloofde inzet voor ‘hun‘ doelen herinneren. 

Het is belangrijk dat de duurzame ontwikke-

lingsdoelen tussen de oren zitten van beleid-

smakers en politici. Wetgeving in ontwikkeling 

zou vanaf het prilste begin getoetst moeten 

worden aan het ‘SDG-gehalte’. Bij de Tweede 

Kamer lobbyden we voor zo’n SDG-toets; met 

succes, want in het voorjaar zal minister Kaag 

met een concreet voorstel komen. Datzelfde 

deden we bij de Europese Commissie, maar 

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikke-

lingsdoelen (SDGs) geformuleerd. Deze moeten in 2030 

behaald zijn. Ook Nederland heeft deze doelen ondertekent. 

Wat houden deze doelen precies in? Kort gezegd zijn het 17 

doelen om armoede uit te roeien en ongelijkheid terug te dringen. 

Maar ze gaan ook over bijvoorbeeld duurzame energie, toegang tot 

onderwijs en het tegengaan van voedselverspilling. Woord en Daad 

werkt samen met andere organisaties om te zorgen dat er genoeg 

aandacht is in de Nederlandse politiek voor deze doelen. Want ze zijn 

heel belangrijk en er moet nog heel wat gebeuren om deze doelen in 

2030 te behalen! Daarom hebben we de actie ‘Adopteer een SDG’ 

gestart. Maar liefst 24 Kamerleden hebben een of meerdere SDG’s 

uitgekozen en gaan zich ervoor inzetten dat er in de debatten in de 

Tweede Kamer aandacht is voor hun doelen.

Elbert Dijkgraaf, Tweede Kamerlid voor de SGP, heeft SDG 2 

geadopteerd. Het doel samengevat: ‘Einde aan honger’. Dijkgraaf: 

‘Het verlangen armoede de wereld uit te helpen, spreekt mij aan. 

Armoede veroorzaakt enorm veel ellende’. De SGP-fractie is 

gemotiveerd om zich in verschillende Kamercommissies in te zetten 

voor dit doel. Een manier waarop de fractie dit doet is pleiten om de 

combinatie van Nederlandse kennis, bijvoorbeeld op landbouw, in te 

zetten in landen waar deze kennis voor oplossingen van armoede en 

honger kan zorgen. Maar de SGP erkent ook dat via handel de 

allerarmsten niet of nauwelijks bereikt worden. Daarom is zij 

voorstander van de combinatie Hulp en Handel. Hulp daar waar deze 

het hardst nodig is, maar waar mogelijk handel om bedrijvigheid in 

ontwikkelingslanden te stimuleren, het liefst met gebruikmaking van 

Nederlandse landbouwkennis.

Als Woord en Daad zijn we blij met de inzet van de SGP-fractie op dit 

onderwerp. Landbouw en voedselzekerheid zijn thema’s waar 

Woord en Daad ook werkzaam op is.

Adopteer een SDG

Impact Story
Elbert  Dijkgraaf van de SGP

vooralsnog met minder resultaat, want in 

Brussel ligt ruim twee jaar na de vaststelling 

van de doelen nog steeds geen strategie.
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stand van zaken in onze gemeente toe te lichten! 

Een prachtige kans, wat leidde tot veel aandacht 

voor onze situatie, onder meer door UNICEF en 

het Wereld Voedsel Programma. Niet alleen voor 

goed Karimama maar voor heel Benin!’ schuldei-

sers afbetalen. PCAR heeft echt mijn ogen 

geopend. Met alle kennis die ik nu heb, kan ik 

eindelijk zelfstandig werken en overleven.’

Yaou Outeni (39 jaar), de planningsmanager 

van Karimama, een gemeente in het noorden 

van Benin, is enthousiast. PBSA, partnerorga-

nisatie van Woord en Daad, werkt sinds 2011 

samen met de lokale overheid in Karimama om 

voedselzekerheid te verbeteren. 

Volgens Yaou levert deze samenwerking erg veel 

op. ‘Dankzij PBSA kunnen we in onze gemeente 

nu erg gemakkelijk zaken met betrekking tot 

voedselzekerheid bespreken. Dankzij hun werk 

hebben wij de gemeenteraad kunnen overtuigen 

dat spreken over voedsel en honger, en daar 

plannen voor maken, heel belangrijk is. We 

hebben in samenwerking met PBSA een 

overlegorgaan opgericht waardoor we heel snel 

met iedereen om tafel kunnen om dreigende 

voedselproblemen te bespreken en te voorkomen.’ 

‘‘Samenwerking met PBSA verbetert  
voedselzekerheid in Karimama’ ’

Yaou Outeni (39 jaar), de planningsmanager van Karimama, een gemeente in 
het noorden van Benin, is enthousiast. PBSA, partnerorganisatie van Woord en 
Daad, werkt sinds 2011 samen met de lokale overheid in Karimama om voed-

selzekerheid te verbeteren. 

Yaou Outeni 

(39) uit Benin

Impact Story
PBSA heeft in maar liefst negen gemeentes een 

dergelijk overlegplatform mogelijk gemaakt. 

Karimama is een goed voorbeeld van een 

gemeente waar voedselzekerheid verbeterd is. 

Dankzij dit orgaan treden boeren, ambtenaren en 

ondersteunende organisaties snel in overleg als er 

gevaar dreigt voor de voedselvoorziening in een 

gebied. Dit kan bijvoorbeeld door langdurige 

droogte komen. Wanneer dit tijdig wordt 

opgemerkt kan er worden ingegrepen door de 

lokale overheid.  

Yaou weet dat zijn gemeente erg gevoelig is voor 

honger en is daarom erg blij met de ondersteuning 

van PBSA. ‘In de afgelopen jaren heeft PBSA 

onderzoek gedaan in onze gemeente, wat 

duidelijk maakte dat het risico op voedseltekorten 

groot is. Dit onderzoek hebben wij gepresenteerd 

aan verschillende partijen. Dankzij deze presenta-

tie zijn we uitgenodigd in Den Haag, om daar de 

Inkomsten per doelgroep in €

 

Doelgroep
Doelstelling  

2017 
Realisatie  

2017
Realisatie  

2016 
Verschil  

2017-2016
Particulieren totaal 14.556.050 13.886.463 12.869.549 1.016.914
   Projecten 4.649.050 3.833.493 3.554.076 279.417

   Sponsoring 9.607.000 9.191.540 8.618.087 573.453

   Noodhulp 300.000 861.430 697.386 164.044

Andere organisaties zonder winststreven 10.170.904 6.646.882 6.677.893 -31.011
Bedrijven 4.790.000 5.140.959 4.445.615 695.344
Subsidies 10.338.355 8.167.662 10.169.082 -2.001.420
Totaal 39.855.309 33.841.966 34.162.139 -320.173

Communicatiemiddelen

Magazine Doelgroep Per jaar Bereik 
2017

Bereik 
2016 Verschil

Werelddelen Particulieren 4x 72.625 72.553 + 72

Grenzeloos Jongeren 3x 16.066 15.821 + 245

Verrekijker Schoolkinderen 4x 72.791 79.412 - 6.621

Bouwplaat Kleuters 4x 17.453 17.299 + 154

Intercom Comitéleden 4x 3.250 3.200 + 50

Daadkracht Ondernemers 4x 4.042 3.857 + 185

Daadkracht E letter Ondernemers 4x 897 1.003 - 106

Vermogenfonds E letter Vermogensfondsen 4x 377 320 + 57

Vermogenfonds E letter Indeed Vermogensfondsen 4x 358 200 + 158

* gemiddelde bereik per 4 uitingen

2.9 Cijfers Woord en Daad 2017
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Product
Doelstelling 

2017
Realisatie 

2017
Realisatie 

2016

Particulieren

Aantal sponsorkinderen 33037 30086 30.137

Nieuwe kind sponsoring 2640  
(topsprint)

-51  
(bruto 1041)

-870  
(bruto 1066)

Aanmeldingen Partnerplan 200 192 228

Bedrijven

Leden Business Platform 88 80 73

Business Partners 10 10 8

Aantal CompanyKids 260 154 210

RegioOndernemers 590 590 583

Vermogensfondsen

Aantal VM op contract 21 25 10

Ontwikkeling fondsenwerving per product

Website
Sessies totaal 

2017

Unieke  
bezoekers 

2017

Unieke  
bezoekers 

2016
www.woordendaad.nl 383.241 134.991 156.547

Website 

Social Media Volgers 2017 Volgers 2016

Facebook 4.039 3.113

Twitter 2.113 1.970

Social Media 

Het aantal online giften is in 2017 meer dan verdubbeld ten 

opzichte van 2016, dit komt met name door de noodhulpacties 

van 2017.

De totale waarde van de giften steeg met ruim 54 procent, van 

ruim 311.000 naar ruim 480.000 euro.

Scholen Aantal scholen 59

 Aantal voorlichtingen 167

Comités Aantal comités 67

 Aantal comitéleden 475

 Aantal comitévrijwilligers 5948

 Winkels Aantal W&D Kringloopwinkels 17

Aantal winkelvrijwilligers 608

Ondernemers Aantal RO-groepen 13

 Aantal RegioOndernemers 590

 Aantal BP-leden 80

Vermogensfondsen Aantal vermogensfondsen 25

Evenementen Bezoekers WD-dag 800

 Deelnemers Posbank Event 250

 Deelnemers FveH 580

 Aantal keer Steprun 2

Bijeenkomsten en reizen 
Evenementen en Reizen Doelgroep Thema Bereikte doelgroep

Comitécursus Comitéleden 20

Ondernemersmeeting Ondernemers Water for Food 160

Jongerenreizen Jongeren 47

Sponsorreis Sponsors Bezoek sponsorkinderen & projecten 16

Sponsoravond Sponsors van sponsorkinderen Ontmoeting & uitleg van partnerorganisatie 
over sponsorprogramma 10

Bouwreis Bangladesh Ondernemers Bouwgroep Duurzame huizenbouwprogramma 11

Adviesgroepreis Haiti Adviesgroep ondernemers Kennismaken met de werkwijze van Woord en 
Daad 3

RegioOndernemers Reis Burkina Faso RegioOndernemers Midden-Holland Vakonderwijs partner AEAD 6

RegioOndernemers Reis Benin RegioOndernemers Urk Agrarisch project partner Dedras Benin 9

Ondernemersreis naar eigen project in Sierra Leone Zuidplasgroep Agrarische projecten in Sierra Leone 5

Bestuursvergaderingen RegioOndernemers 25

Presentaties 50
Jongeren

137
Kinderen

46
Volwassenen

Inkomsten per doelgroep in €

13.886.463
Particulieren

6.646.882
Andere organisaties zonder winststreven

5.140.959
Bedrijven

8.167.662
Subsidies

Communicatie en fondsen in het kort 

Activiteit Doelgroep Activiteiten
 2017

Activiteiten
 2016 Verschil

Presentaties Basisschoolleerlingen 137 180 -43

Presentaties Jongeren 50 60 -10

Presentaties Volwassenen 46 46 0

Uitleen les-
kisten Basisschoolleerlingen 18 35 -17

Zangavonden Particulieren 47 43 +4

Fiets-boot-wan-
deltochten etc. Particulieren 26 26 0

Verkopingen Particulieren 16  23 -7

Activiteiten
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  Samenwerking in de regio. Dat begint 

bij de bron: samen werken aan duurzame 

verandering van mensen, wereldwijd. Dat 

kun je niet alleen, maar samen met bevlo-

gen en bekwame mensen, in de bedding 

van professionele organisaties. 

Allianties en consortia
Cees Oosterhuis, Sander Verduijn en Arnold van Willigen 

stonden (mede) aan de wieg van de allianties in de drie 

werelddelen. Later haakte ook Samuël Nirmal vanuit India aan. 

Als regiocoördinatoren hebben ze gezien hoe de rivier van 

samenwerken in de afgelopen jaren in elke regio z’n eigen loop 

koos. Sommige allianties verdwenen, maar op de vruchtbare 

rivierbodem ontstonden nieuwe verbanden. De projectmatige 

consortia groeien en bloeien nu. Arnold: ‘Het is anders gelopen 

dan we aanvankelijk bedachten, maar zonder deze ontwikkeling 

hadden we nu achtergelopen.’ 

Noem het een proeftuin, maar dat zou te weinig eer zijn. ‘Onze 

wereld is er veel groter door geworden’. En: ‘We stonden 

voorgesorteerd op de netwerksamenleving die nog steeds 

volop in ontwikkeling is.’ Het projectmatig werken, sinds 2016 

de werkwijze van Woord en Daad, lift mee op deze beweging. 

‘Dat willen we binnen de regionale samenwerkingsverbanden 

steeds meer gaan toepassen maar ook binnen allianties zoeken 

naar bredere samenwerkingen. Zodat we ook in de samenwer-

king met partners onderling de projectmatige structuur kunnen 

gebruiken.’ 

Verschillende vormen 
Hoewel momenteel vier allianties bestaan (zie rechterkolom), 

functioneert alleen WARA in West-Afrika als een officieel 

geregistreerde organisatie met een eigen kantoor in Ouag-

adougou. Cees: ‘De organisatiekosten worden betaald door de 

eigen leden. Woord en Daad betaalt slechts als lid evenredig 

haar eigen deel.’ 

In LARA (Latijns-Amerika) en HARA (Haïti) daarentegen heeft 

de samenwerking een eigen karakter gekregen. Vroeger 

vormden ze één alliantie, sinds 2016 zijn ze opgesplitst. Het 

vertrek van INDEF (Nicaragua) in LARA leidde bij de partners in 

Guatemala en Colombia tot meer focus op nationale consortia 

en netwerken. Ze hebben in 2017 dan ook niet als alliantie 

gezamenlijk vergaderd. De problematiek van de restaveks (zie 

p. 25) bracht de Haïtiaanse partners in contact met de ngo 

Restavek Freedom. Sander: ‘We kregen een mooie kans voor 

een subsidieaanvraag; op zo’n moment ga je niet alleen kijken 

naar je bestaande netwerk’. 

‘Dat was tegelijkertijd een soort wake-up-call voor onze 

traditionele partners: ze merkten dat het belangrijk is om hun 

toegevoegde waarde te laten zien om mee te blijven doen.’ 

Over je eigen schaduw springen is dan ook belangrijk. Jarenlang 

lukte het de partnerorganisaties niet om een Shared Financial 

Service Center voor hun organisaties in Haïti te vestigen. 

‘Gedeelde financiële systemen zorgen ervoor dat je kunt 

focussen op waar je als organisatie goed in bent. In 2017 

hebben we iemand aangetrokken met hogere competenties die 

extra begeleiding gaf. Twee collega’s zijn erbij betrokken 

geweest. Nu lukt het wel. Maar dat ging niet van de één op de 

andere dag.’ 

In Ethiopië zetten we in op samenwerking in consortia: 

werkgelegenheid stimuleren en migratie minder aantrekkelijk 

maken; een grootschalig waterprogramma; aandacht voor 

straatkinderen, het kan alleen maar dankzij samenwerking met 

sterke partners die hun eigen kwaliteiten hebben. Het zijn in 

zekere zin gelegenheidspartners en tijdelijke samenwerkings-

verbanden, in tegenstelling tot de traditionele allianties die een 

langdurig en structureel karakter hebben. 

Zo ook de alliantie in Azië. In 2017 traden de Indiase partners 

toe, nadat zij jaren te zwak waren geweest voor participatie in 

deze alliantie. Daar zagen we in de praktijk weer gebeuren wat 

destijds de reden was om deze samenwerking na te streven, 

vertelt Samuel Nirmal (regiocoördinator). Wederzijds kennisma-

ken en van elkaar leren. In maart bezochten 11 partners vanuit 

vijf landen de Filipijnen, in september bezochten ze de partners 

in India. De opzet van de Job Booster (zie: Uitgelicht) vroeg 

verder alle aandacht van de Indiase partners. Met een aantal 

directeuren organiseerden we webinars over bedrijfsvoering. 

 
  Woord en Daad in allianties 

Woord en Daad werkt in enkele regio’s samen in alliantieverband. 
Nog voordat Woord en Daad projectmatig werkte, was de 
alliantievorming een manier om in een bepaalde regio niet steeds 
zelf het wiel uit te vinden. Om ieders beste kwaliteiten te benutten 
en alles bij elkaar opgeteld méér te bereiken. De allianties 
maakten een verschillende ontwikkeling door, in verschillende 
omvang en samenstelling. Sommige bestaan niet meer. De 
volgende allianties zijn nog actief. 

Asian Regional Alliance (ARA) in Azië , 
Latin American Regional Alliance (LARA) in Spaanstalig Amerika,  
Haïtian American Regional Alliance (HARA) in Haïti, 
West African Regional Alliance (WARA) in West-Afrika. 
Greater Horn of Africa Alliance (GHARA) in Oost-Afrika. 

In LARA namen we afscheid van INDEF in Nicaragua; de Indiase 
partners traden toe tot ARA. In veel regio’s verschuift het zwaarte-
punt naar consortia, tijdelijke samenwerking in projectverband. 
Door de nieuwe, projectmatige werkwijze heeft deze ontwikkeling 
een enorme vlucht genomen. WARA is nu een formele entiteit met 
als plaats van vestiging Ouagadougou, Burkina Faso. 

  Goed bestuur bij de partners 
Zitten we als Woord en Daad enerzijds en directie én bestuur van 
de vaste partnerorganisaties anderzijds altijd op dezelfde lijn? 
Begrijpen we elkaars werkwijze? Dergelijke vragen stelden we ons 
het achterliggende jaar steeds vaker. Zeker nu we projectmatig 
werken, een werkwijze die voor veel partners onbekend is. Bij 
Hope Enterprise zijn we vier nieuwe projectteams gestart, 
bestaand uit stafleden van de organisatie en medewerkers van 
Woord en Daad. Eén projectteam is expliciet gericht op deze 
bestuurlijke vraagstukken. Vanuit Woord en Daad starten we een 
traject, waarin ook coaching van de (besturen van de) partners een 
rol kan hebben. Partners vinden het soms lastig om nieuwe 
ontwikkelingen bij Woord en Daad te omarmen. Meer dan ooit 
beseffen we dat het voor de voortgang van het werk in een 
complexe werkcontext belangrijk is dat we elkaar begrijpen. (zie: 
Hoofdstuk 1) 
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  Subsidietrajecten: grote geldstromen 
‘In 2017 hebben we het goed gedaan’, stelt Pascal Ooms (subsidie-
adviseur) tevreden vast. ‘Goed’, dan doelen we op het resultaat en 
de mensen die we kunnen bereiken . Want de inspanning is áltijd 
goed. ‘Je schiet een aantal keer en je weet dat je dan ook een aantal 
keer misschiet.’ 

In het intensieve traject dat aan het verlossende woord vooraf gaat, 
zijn altijd twee hobbels te nemen. ‘Het begint vaak met de concept 
note. Dan beschrijf je de hoofdlijnen van het project. In die fase 
kun je al uit de race raken. Vervolgens dien je de full proposal in. 
Ook dan kun je teleurgesteld worden’, legt Pascal uit. 

Het was een goed jaar dus. De aanvragen bij Norad, Fonds 
Duurzaam Water en de Europese Unie sleepten we in de wacht. 
Begin 2018 ontvingen we goed nieuws van de Inter American 
Development Bank. ‘Subsidietrajecten worden complexer, groter 
en met meer partners’, aldus Pascal. ‘Je zet er een compleet team 

op. En de consortiumvorming die nodig is, is weer een proces 
apart.’ 
De teleurstellingen horen erbij. Een aanvraag voor onderwijs in 
conflictgebieden vond geen doorgang maar het concept staat en 
we blijven er in geloven. Woord en Daad neemt niet zomaar 
genoegen met een afwijzing. Een FDW-aanvraag voor een project 
in Benin, vergelijkbaar met dat in Burkina Faso, kreeg geen 
subsidie. De private partners in het programma waren niet sterk 
genoeg, volgens de beoordeling. ‘In Benin kunnen we zoveel arme 
boeren helpen, daar kregen we zoveel energie van. Daarom kozen 
we ervoor om door te gaan. Ondanks de afwijzing. We zetten nu in 
op een andere private partner en dienen de aanvraag in 2018 
opnieuw in.’ 

  Vermogensfondsen: veel potjes op het vuur 
‘Onze grootste opsteker was de overeenkomst met AFAS Foundati-
on, de opschaling van ons waterproject in Tigray, Ethiopië. Een 
bedrag van € 900.000, heel bijzonder!’ Een mooi resultaat van 

teamwork binnen Woord en Daad, aldus Wim Hasselman. Hij 
beheert de relaties met de vermogensfondsen. Veel werkzaamhe-
den zijn gecontinueerd. Jarenlang investeren in relaties werpt nu 
zijn vruchten af. Een nieuw aandachtsgebied is de nieuwe Woord 
en Daad-tak in de Verenigde Staten, Word2Act. ‘In 2017 hebben 
we veel aandacht besteed aan het installeren van de raad van 
bestuur van de nieuwe organisatie. En de eerste contracten zijn 
binnen.’ Word2Act ontving in 2017 toezeggingen van mooie 
bedragen van Living Waters, de Micah Foundation en Amway. 
Het vierde contract is nagenoeg rond. Vanuit vier regio’s in 
Verenigde Staten vertegenwoordigen lokale ambassadeurs van 
ons werk. Ze doen lokale fondsenwerving en geven een deel van 
hun tijd om mee te bouwen aan een netwerk voor Word2Act. ‘Het 
perspectief voor 2018 is goed’, aldus Wim. ‘We hebben, zogezegd, 
veel potjes op het vuur staan. En wij houden die meer dan warm.’ 
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   Specialistische kennis: steeds  
belangrijker voor donoren 

‘Mede dankzij PMEL beweegt 
een project richting succes. 

Het begint met een stevig plan, 
gebaseerd op grondige kennis 

van de context en basis van de 
visie en werkwijze van Woord 
en Daad en haar partners.’ 

(jaarverslag 2016) 

Een jaar later kunnen we vaststellen dat de vraag naar ‘grondige 

kennis’ niet minder is geworden. Verre van dat, zelfs. Steeds 

vaker wordt ons de vraag gesteld: wat kun je, wat is je track 
record, waarom wil je iets? 

Hoogwaardige documentatie 
Binnen Woord en Daad kijken we dan als eerste naar Wim Blok, 

onze kennisstrateeg. Hij beaamt dat de vraag naar specialisti-

sche kennis steeds groter wordt. ‘Men wil hoogwaardige data 

zien, sterker ‘bewijs’ en betere onderbouwing van onze plannen. 

Voorheen konden we uit de voeten met uitleggen wat we 

hebben gedaan en waarom we nu iets nieuws willen starten. Bij 

dat laatste moet je nu toch beter onderbouwde bewijzen 

leveren, waaruit blijkt dat je weet waarover je praat en waarom 

je het wilt.’ 

Met name in grotere subsidietrajecten, vanuit overheidsfondsen 

en andere donoren, speelt deze ontwikkeling. ‘We dienen geen 

algemene subsidieaanvragen in, zoals MFS destijds, maar meestal 

aanvragen bij thematische fondsen waar al veel kennis aanwezig 

is. Dan word je dus ook kritisch bevraagd. Vanuit de subsidievoor-

waarden zien we heel scherp wat donoren willen weten. Denk 

bijvoorbeeld aan de FDOV-aanvraag rond de cashewnoten. Je 

moet in zo’n geval de donor zien te overtuigen dat het programma 

een reële inkomensstijging voor arme boeren bewerkstelligt. 

Maar dan moet je dus het veld in, onderzoek doen, inkomensver-

schillen tussen boeren analyseren.’ 

Huishoudstudies 
Een sterk voorbeeld uit 2017 betreft de huishoudstudies in 

Benin. Woord en Daad verrichtte onderzoek in het kader van de 

Sinendé-project. ‘Vanuit het programma, ondersteund door de 

Marejan Foundation, ontstond de behoefte om meer inzicht te 

krijgen in het leven van de mensen. Hoe leven ze, waar halen ze 

inkomen uit? Op basis van mobiele datacollectie hebben we 

prachtige resultaten geboekt’, aldus Wim. ‘We gaan dit zeker in 

meer projecten toepassen. Daarom hebben we de werkwijze 

gedocumenteerd in een praktische handleiding. Zodat ook 

andere teams het makkelijk kunnen gebruiken.’ 

Met zo’n onderzoek laten we twee dingen zien, legt hij uit. 

‘Enerzijds dat we veel meer dan vroeger op zoek zijn naar 

inhoudelijke kennis, anderzijds hoe we dat niet zomaar inciden-

teel willen doen, maar als het ware verankeren in onze eigen 

werkwijze.’ Lange tijd dachten we: dat onderzoek moeten we dus 

zelf doen. Wim: ‘Dat is ook zo en dat blijven we doen. Tegelijker-

tijd zijn we vaak te druk om dat goed en genoeg te doen.’ Het 

leidde daarom in 2017 tot een samenwerking met The Broker. 

‘We realiseerden ons steeds meer dat het een speciale vaardig-

heid is om uit een grote hoeveelheid literatuurgegevens het 

belangrijkste eruit te pikken en dat helder te verwoorden. Zij zijn 

daar goed in en het scheelt ons veel tijd.’ 

Strategische leeragenda 
Ook de komende tijd zal deze sterkere focus op specialistische 

kennis blijven bestaan. ‘Daarom hebben we alle collega’s die zich 

met inhoudelijke programma’s bezighouden gevraagd om hun 

‘strategische leeragenda’ te omschrijven. Dus: welke kennis 

willen ze voor hun thema verder ontwikkelen? Meestal zijn dat 

geen afzonderlijke studieprojecten, maar zaken die we gaande-

weg uitzoeken. Bijvoorbeeld de definiëring van een ‘living wage’, 

een veel gebruikte term maar eentje die lastig te definiëren is. 

Hoeveel inkomen heeft een gemiddeld gezin nodig om een 

waardig leven te leiden? Dat verschilt per land, maar is steeds 

een belangrijke vraag in bijvoorbeeld subsidietrajecten.’ 
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•   Een trouwe en gevarieerde achterban levert 

stabiliteit en risicospreiding bij de fondsenwerving. 

•   De medewerkers van Woord en Daad zijn loyaal 

aan de organisatie en haar missie, zijn sterk 

gemotiveerd en hebben relevante kennis en 

ervaring op verschillende thematische gebieden. 

•   Door de projectmatige manier van werken van 

Woord en Daad kunnen teams effectief, resultaat-

gericht en zelfstandig functioneren. Ook zijn 

hierdoor soepele en efficiënte samenwerkingspro-

cessen en resultaten mogelijk in een organisatie die 

assertief, flexibel, efficiënt en effectief is. 

•   De projectportfolio van Woord en Daad bestrijkt 

allerlei landen en thematische gebieden, wat 

kansen biedt voor integrale benaderingen en voor 

risicospreiding. 

•   Woord en Daad is bewezen concurrerend en 

succesvol in de fondsenwerving bij allerlei soorten 

donateurs.  

•   Woord en Daad heeft het imago van een 

professionele organisatie bij allerlei soorten 

donateurs en (potentiële) samenwerkingspartners. 

•   De nauwe koppeling met de impactinvesterings-

maatschappij Incluvest geeft een professioneel en 

zakelijk uitvoeringsapparaat voor het bedrijfsont-

wikkelingsprogramma IAD.

•   De databank met particuliere Woord en 

Daad-donateurs kan worden versterkt door 

gegevens over geslacht en leeftijd toe te voegen, 

zodat er gedetailleerdere analyses mogelijk zijn. 

•   De beschikbare gegevens over de effectiviteit en 

impact van het werk van Woord en Daad moeten 

effectiever worden ingezet om de staat van dienst 

van Woord en Daad voor het voetlicht te brengen. 

•   Er is nog niet de juiste balans gevonden tussen 

de inzet van capaciteit voor implementatiepro-

jecten en voor de ontwikkeling van nieuwe 

projecten (met strakke tijdschema's), wat 

resulteert in vaak voorkomende en hoge pieken 

in de werklast voor sommige collega's . 

•   De projectadministratieprocedures en -systemen 

zijn complex en bieden geen gemakkelijk 

toegankelijke informatie over projectportfolio en 

over de voortgang en resultaten, met name voor 

projecten met meerdere stakeholders. 

•   Het gebruik van relevante, hoogwaardige expertise 

uit de pool van externe deskundigen van Woord en 

Daad kan verder worden geoptimaliseerd door 

categorisatie en gedetailleerdere screening van 

competenties die beschikbaar zijn in de pool en 

actieve en gerichte aantrekking van aanvullende 

expertise op basis van concrete expertisebehoef-

ten. 

•   De toegang tot een brede, gevarieerde basis van 

potentiële donateurs kan nog beter worden benut 

door financieringsregelingen te ontwikkelen waarin 

verschillende financieringsvormen worden 

gecombineerd, resulterend in een zo groot 

mogelijke hefboomwerking. 

•   Ngo's kunnen steeds meer gebruikmaken van 

financiering om kennis te genereren. Dit biedt 

mogelijkheden om de kennisbasis van Woord en 

Daad te versterken. 

•   Diverse vormen van online communicatie en 

-fondsenwerving bieden kansen om de betrokken-

heid van groepen uit de bestaande achterban te 

intensiveren en nieuwe groepen aan te trekken, met 

name jongeren. 

•   Door meer gebruik van gedeelde diensten kan 

efficiëntie van de organisatie op de geselecteerde 

gebieden worden vergroot. 

•   Om te voldoen aan de eisen van financie-

ringsoproepen (in termen van kwaliteit en 

volume) is er voor projecten steeds meer 

behoefte aan brede consortia met geassocieerde 

partners en projectpartners, in aanvulling op de 

formele partners van Woord en Daad. Voor deze 

projecten wordt het steeds moeilijker om de 

relevante christelijke identiteitselementen te 

waarborgen. 

•   Om tegemoet te komen aan de steeds veeleisen-

der criteria van donateurs, moeten consortium-

partners aan steeds strengere eisen voldoen. In 

een dergelijk consortium wordt het moeilijker 

voor Woord en Daad om een sterk profiel te 

behouden, dat toegevoegde waarde heeft en 

breder is dan alleen het verstrekken van 

financiering. 

•   Woord en Daad is niet lokaal aanwezig, waardoor 

het moeilijker is om lokale fondsen en geschikte 

lokale partners te vinden.  

•   De huidige sponsoringproducten en vormen van 

betrokkenheid van de achterban zijn steeds 

minder aantrekkelijk voor met name het jongere 

deel van de achterban van Woord en Daad. 

•   Met de communicatiestrategie van Woord en 

Daad lukt het niet om een bredere en meer 

gevarieerde particuliere achterban te motiveren. 

•   Door onrust en onveiligheid in interventiegebie-

den kan de uitvoering van programma’s worden 

bemoeilijkt of verhinderd. 

Sterk Zwak

BedreigingenKansen

SWOT analyse
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SWOT analyse: 
De analyse van de SWOT met een confrontatiematrix (sterke 

en zwakke punten versus kansen en bedreigingen) levert de 

onderstaande strategische waarnemingen op. 

De sterke punten bieden een stevige basis en laten zien dat 

Woord en Daad op de goede weg is met haar projectmatige 

manier van werken. Daarom moet deze manier van werken 

worden voortgezet en verder versterkt, zodat Woord en Daad 

kansen kan benutten en bedreigingen kan vermijden. 

 

De belangrijkste aandachtspunten zijn: 

•   Doorgaan met projectmatig werken en dit combineren met 

een beter gebruik van de pool van externe expertise, 

•   De huidige financiering verbeteren door het ontwikkelen 

van op maat gemaakte, gecombineerde financieringsrege-

lingen met een zo groot mogelijk hefboomeffect, samen 

met de trouwe en gevarieerde achterban van Woord en 

Daad. 

Woord en Daad zal ook een aantal zwakke punten moeten 

aanpakken om succesvol te blijven en kansen te blijven 

benutten en bedreigingen het hoofd te bieden. 

De belangrijkste aandachtspunten zijn: 

•   Het evenwicht herstellen tussen de capaciteitsinzet voor 

de uitvoering van projecten en voor het ontwikkelen van 

nieuwe projecten met betrekking tot het opbouwen en 

inzetten van een pool van externe deskundigen. 

•   Beter gebruikmaken van bestaande informatie (concepten, 

praktijkervaringen, gegevens) door deze te presenteren in 

de vorm van de relevante staat van dienst, om beter te 

voldoen aan de steeds strengere criteria die worden 

gesteld door donateurs en consortia. 

•   Gegevens verzamelen over particuliere donateurs, 

uitgesplitst naar geslacht en leeftijd, voor gedetailleerdere 

analyses. 
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‘Dankzij projectmatig werken waren de collega’s en 

ikzelf breed inzetbaar; we konden zo veel ervaring 

opdoen op heel veel terreinen.’  

Tineke Morren, projectleider Noodhulp 

‘De expertises zitten niet op een eiland, maar vullen 

elkaar aan binnen een project. Daardoor gaat de 

kwaliteit van het werk in meerdere opzichten omhoog 

en wordt de reikwijdte van het project alsmaar groter.’  

Janita de Vries, communicatiemedewerker

‘Projectmatig werken brengt de voorheen enigszins 

gescheiden werelden binnen de organisatie bij elkaar.’  

Albert Don, analyst Finance & Control 

‘Ieder heeft zijn rol, expertise en ervaring en in de 

verschillende teams komt dit goed tot zijn recht; zo kan 

er een optimaal resultaat gehaald worden.’  

Pauline Blok, expert Onderwijs

‘Het stimuleert, inspireert, enthousiasmeert en daagt 

medewerkers op de juiste manier uit.’  

Herman Hendriks, HRM 

‘Je kunt continu nieuwe bruggen slaan tussen de 

verschillende projecten om zo tot een beter resultaat  

te komen.’  

Jan Versteeg, OfficeManagement

‘We werken over de hele wereld heen steeds meer 

samen met andere organisaties en vullen elkaar steeds 

meer aan, waardoor we voor meer mensen ook meer 

kunnen betekenen.  

Judith van den Boogaard, expert Kennisstrategie

‘Naast het halen van doelen en resultaatgericht 

werken, kun je met deze werkwijze ook snel 

inspringen op veranderingen of kansen uit de markt. 

Nog succesvoller werken? Stop met het denken 

vanuit uren en taken, maar beloon vanuit het 

projectresultaat!’ 

Cor van Engelenhoven, als ondernemer actief in de flexibele 
schil van Woord en Daad

5.1 Projectmatig werken: bruggen 
over eilanden 
Je zou kunnen zeggen dat 2016 in het teken stond van oefenen 

in projectmatig werken, zaaien en voorzichtig de eerste vruch-

ten proeven. In 2017 zijn we doorontwikkeld en konden we 

steeds meer oogsten met de organisatie en het bestuur als sta-

biele ‘deltawerken’. Wat zijn voor Woord en Daad de vruchten 

van projectmatig werken? Lees links wat medewerkers zeggen! 

5.2 Personeel 
Bij Woord en Daad werkt een team van vaste medewerkers. 

Daarnaast zetten we steeds vaker specialistische kennis in op 

tijdelijke basis: de flexibele schil. Die is in 2017 gestaag 

gegroeid. Dat past in de projectmatige werkwijze. Om deze 

manier van werken verder te ontwikkelen, deden we in 2017 

het volgende:

•   Actualisering van het projecthandboek, waarmee het 

projectmatig werken verder is geprofessionaliseerd 

•   Kerncompetenties medewerkers benoemd: veerkracht, 

ondernemerschap, creativiteit, resultaatgerichtheid, 

weerbaarheid. 

•   De medewerkers van Communicatie, Finance & Control 

vormen geen eigen afdeling meer in de traditionele 

lijnstructuur. Alleen de afdeling Office Management 

functioneert nog als team in de lijn. 

•   In plaats van functioneringsgesprekken voerden we 

360-graden-feedbackgesprekken. 

•   Strategisch HRM-beleid opgesteld. 

5.3 Interne communicatie 
Elke week: Voor de interne communicatie maken we gebruik 

van het platform Sharepoint; de gebruikelijke weekopening 

wordt benut voor presentaties en mededelingen. 

Drie keer per jaar: In 2017 startten we met een nieuwjaarsbij-

eenkomst waarin de plannen voor het nieuwe jaar gepresen-

teerd zijn. Ook vonden in het voor- en najaar de reguliere 

personeelsbijeenkomsten plaats. Voor het eerst waren hierbij 

ook kantoorvrijwilligers en externe projectleiders aanwezig. 

Eenmalig: Nieuwe medewerkers (een jaar of korter in dienst) 

kregen tijdens een gezamenlijke sessie uitleg over de geschiede-

nis van Woord en Daad, enkele HRM-zaken en de rol van de 

ondernemingsraad. 

 

5.4 Ondernemingsraad (OR) 
 De OR geeft raad. Ook in 2017 zette de OR weer al zijn 

krachten in ten bate van de organisatie en het personeel. De OR 

adviseerde over de concrete thema’s: 

•   Risico-inventarisatie 

•   Het vernieuwde medewerkerstevredenheidonderzoek 

•   HR-jaarcyclus en het strategisch HRM-beleid 

•   Traineeship 

•   Jaarplan en budget voor 2018 

•   Werkwijze fondsen en communicatie 

•   Strategisch opleidingsplan 

37,13 
Gemiddelde leeftijd

3,46% 
Ziekteverzuim 2017

(meldingsfrequentie 1,1)

58,83 fte
Personeel 
per 31 december 2017

37
vrouw

41
man
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Waar besteden we aandacht aan? 
Woord en Daad besteedt veel aandacht aan een duurzame 

manier van werken. Zo wordt aandacht besteed aan de 

volgende elementen: 

•  Compensatie van de volledige CO2-uitstoot van vliegrei-

zen (voor 2017: 639,40 ton CO2). 

•  Strikt beleid woon-werkverkeer: medewerkers krijgen 

slechts tot 30 km woon-werkverkeer vergoed. Op deze 

wijze wil Woord en Daad medewerkers stimuleren om 

dicht bij het werk te wonen. Kosten voor reizen met het 

openbaar vervoer worden wel volledig vergoed. 

•  Woord en Daad is gehuisvest in een energiezuinig pand dat 

de A++-status heeft (dit resulteert naast winst op het 

gebied van duurzaamheid ook in lagere energiekosten), het 

pand verbruikt groene energie; 

•  Er wordt energiezuinige apparatuur en gerecycled papier 

gebruikt en er is papier- en afvalscheiding; 

•  In 2017 is 1080 kilogram gerecycled papier verbruikt. Er 

wordt gestimuleerd om steeds minder papier te gebruiken 

onder andere door papierloze werkvergaderingen en 

verdergaande automatisering en digitalisering; 

•  De koffie is eerlijk geproduceerd; in samenwerking met 

Kaars Koffie en Woord en Daad in Nicaragua. Thee is fair 

trade gecertificeerd. 

 

In 2016 besloten we niet alleen de CO2-uitstoot van onze 

vliegreizen te compenseren, maar de CO2-uitstoot van de 

gehele organisatie. Via een bijdrage aan het windenergiepro-

ject van de Climate Neutral Group in India voorzien we lokale 

Interessant en nuttig 
‘Meedoen met de OR vind ik leuk omdat je naast je 

reguliere werkzaamheden ook een kijkje krijgt in de 

keuken bij besluitvorming op hoger niveau. Het is erg 

interessant daarin mee te denken. En uitermate nuttig, 

want doordat wij nog een keer extra meekijken worden 

voorstellen vaak in positieve zin gewijzigd. Vanuit het 

personeel proberen wij altijd het organisatiebelang in het 

oog te houden.’ 

Roy Wouters, OR-lid

In korte tijd veel wijzer 
‘We werden met tien nieuwe collega’s bijgepraat over alle 

relevante onderwerpen met betrekking tot Woord en Daad. 

Met name het verhaal van Rina over de ontstaansgeschie-

denis van Woord en Daad en de ontwikkelingen van de 

laatste jaren spraken mij erg aan. Binnen anderhalf uur 

waren we veel wijzer over de werkwijze, de geschiedenis en 

het werkgebied van Woord en Daad.’  

Jaco Ottevanger, medewerker Scholen

Ten aanzien van verschillende thema’s is meegedacht met de 

raad van bestuur. Denk daarbij aan samenwerkingsverbanden, 

de vernieuwde governance-structuur, werkdruk en diverse 

signalen die wij van het personeel ontvingen. Eén OR-lid heeft 

de OR verlaten vanwege een nieuwe baan. In 2018 hopen we 

een nieuwe kandidaat te werven. 

 5.5 Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (mvo) 
Bewustwording van duurzaamheid vinden we belangrijk. In 

onze projecten en in Nederland. Het project over het tegen-

gaan van voedselverspilling waarbij Nienke Boone betrokken is 

(zie pagina 39) en het succes van Woord en Daad Winkels laat 

zien hoe we dat praktisch handen en voeten geven. Voor Woord 

en Daad is maatschappelijk verantwoord ondernemen op elk 

niveau van de (interne) organisatie belangrijk. Dus ook bij de 

manier waarop we onze organisatie inrichten en (praktische) 

keuzes maken. Bij iedere beslissing laat Woord en Daad 

meewegen wat de verschillende maatschappelijke en economi-

sche effecten ervan zijn, voor onszelf, voor onze partners en hun 

doelgroep(en). Kortom, voor iedereen die direct of indirect bij 

ons werk betrokken is. 

Voor het vormgeven van ons MVO-beleid volgen we de ISO 

26000 richtlijn. Het is een internationale, veelomvattende richt-

lijn die onderscheid maakt in principes en thema’s, zoals de 

thema’s milieu of eerlijk zakendoen. De huidige beleidsperiode 

loopt van 2016 tot 2020. 

huishoudens in India van stabiele en schone energie. Over 2017  

bedroeg de compensatie voor CO2-uitstoot voor onze totale 

organisatie 754,86 ton CO2. Door deze compensatie zijn we 

door de Climate Neutral Group gecertificeerd als volledig 

groene organisatie (zie bijlage 9). 

Ook in onze programma’s proberen we aandacht te besteden 

aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is er in veel 

landen is er een verschil tussen het minimumloon en living wage. 

Living wage is, anders dan minimumloon, het loon dat werkne-

mers zouden moeten verdienen om rond te kunnen komen. In 

veel landen is het minimumloon niet toereikend om een gezin te 

kunnen onderhouden. Wij willen graag in de fabrieken die bij 

onze projecten betrokken zijn, dat de werknemers een eerlijk 

salaris verdienen. Er is een tool ontwikkeld om living wage te 

berekenen. We hebben een verkennende studie gedaan naar de 

methodes en tools die we kunnen inzetten. Daarvan hebben we 

een selectie gemaakt en een methode gekozen. Er is een 

guideline en calculatietool gemaakt om living wage te kunnen 

bepalen. Zo wordt een eerlijk loon betalen een onderdeel van 

het Fair Factory concept! 

  Woord en Daad Winkels in een stroomversnelling
Woord en Daad heeft haar winkels ondergebracht in de afzonderlij-
ke stichting Woord en Daad Winkels. De opbrengst van deze 
stichting komt ten goede aan stichting Woord en Daad. De formule 
past bij de visie van Woord en Daad dat duurzaamheid ook dichtbij, 
in Nederland, een opdracht én een mogelijkheid is, aldus Arco 
Sturm (manager Woord en Daad Winkels). 
‘Met de winkels bieden we onze achterban een concrete mogelijk-
heid om verspilling tegen te gaan. Het is daarnaast heel mooi dat je 
ruimte kunt bieden aan een andere manier van vrijwilligerswerk. 

Uitstoot  CO2

Auto: 112 ton
Elektriciteit: 0 ton
Openbaar vervoer: 3 ton 
Papier: 1 ton
Verwarmen: 0 ton
Vliegreizen: 639 ton

14,8 %

84,7%

0,4%
0,1%
0,0%
0,0%

2017

Uw totale CO
2
 uitstoot in 2017 is 

 als volgt opgebouwt (755 ton):
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Totale inkomsten in 2017: 

€34.862.559 
Verhouding inkomsten/fte:

€575.751

totale 
personeelskosten

€359.937
Pensioenlasten

€3.641.971 
Bruto jaarsalarissen,  

sociale lasten

€258.468
Overige personeelskosten

€110.386
Reiskosten

Dat spreekt veel jongere mensen aan, merken we.’ ‘Het past bij 
mensen die kinderen hebben, ze kunnen het plannen. Je ziet steeds 
meer comités overwegen om de overstap te maken naar winkelacti-
viteiten. Zeker omdat het steeds lastiger blijkt om mensen warm de 
krijgen voor zangavonden of vergelijkbare activiteiten.’
In 2017 heeft Woord en Daad 16 kringloopwinkels. In dit jaar opende 
Woord en Daad in de volgende plaatsen nieuwe kringloopwinkels: 
• Barneveld
• Vaassen
• Waddinxveen
• Middelharnis
• Dordrecht (i.s.m. Wartburg College)
• Harderwijk (i.s.m. stichting Ontmoeting)

In Harderwijk opende we een winkel in samenwerking met 
stichting Ontmoeting. ‘Thuislozen uit het netwerk van Ontmoe-
ting draaien mee in de winkel. Ze beginnen in het magazijn en 
groeien door tot het werk achter de kassa. Ontmoeting exploi-
teert het inloophuis, wij de winkel. Zo blijven we beide doen 
waar we goed in zijn.’ In Dordrecht werkt het op een vergelijkba-
re manier, maar dan met scholieren van het Wartburg College. 
‘De winkel wordt geheel gerund door leerlingen. Ze etaleren, 
verkopen, leren een winkel te stylen, maken de inventaris.’ Voor 
het komende jaar (2018) staan vergelijkbare initiatieven gepland. 

En verder…
•  …startten we met thee als nieuw verkoopproduct.
•   … werken we met andere ngo’s aan een lobbytraject voor lagere 

btw.
•   …stopten we met de voorbereidingen van een lunchroom in 

Rotterdam, omdat dit financieel niet haalbaar bleek.
•   …bedroeg de omzet € 1.008.146 en de winst € 412.333.
•  …waren 608 vrijwilligers actief in de winkels.

Een eigen jaarrekening van deze stichting vindt u verderop in dit 
jaarverslag, zie appendix 1 op pagina 81.

   5.6 Kwaliteitsmanagement
•  Woord en Daad heeft haar kwaliteitsmanagementsysteem 

ingericht volgens de principes van ISO 9001 en de Par-

tos-norm 9001 (sectorspecifieke ISO-norm). In april 2017 is 

de driejaarlijkse herbeoordeling door onze certificerende 

instelling Certiked met succes afgerond en mochten we het 

nieuwe ISO certificaat ISO 9001:2015 plus het Partos 

kwaliteitskeurmerk Partos 9001:2015 in ontvangst nemen. 

•  Door de twee interne auditors zijn vijf audits op verschillende 

interne processen uitgevoerd om de werking van het 

kwaliteitsmanagementsysteem te controleren en waar moge-

lijk te verbeteren. Afwijkingen en verbeterpunten zijn 

gerapporteerd en opgevolgd. 

•  Het Handboek Organisatie (inclusief alle processchema’s, 

procedures, manuals en overige documenten) is in samen-

werking met de verantwoordelijke collega’s up-to-date 

gehouden. 

•  Door verschillende collega’s zijn klanttevredenheidonderzoe-

ken uitgezet en is de tevredenheid van donateurs over reizen, 

evenementen, bijeenkomsten en over Woord en Daad 

gemeten. 

•  De klachten, signalen en complimenten zijn geregistreerd en 

beantwoord: zie het overzicht in het kader op deze pagina. 

•  In mei 2017 zijn de leveranciersbeoordelingen uitgevoerd.

•  In juni 2017 is met het Strategisch Team de jaarlijkse 

Management Review uitgevoerd. De conclusie van het 

Strategisch Team was dat het kwaliteitsmanagementsys-

teem prima voldoet en het goed en effectief werkt. 

Actiepunten zijn per onderwerp geregistreerd en opge-

volgd. 

•  In het najaar 2017 zijn de voorbereidingen gestart voor het 

Gouden Oor keurmerk (gericht op het luisteren naar klanten).

  Klachten en complimentenprocedure

Signalen 2017 2016 2015

Ontvangen 13 13 23

SIGNALEN INGEDEELD PER TYPE

Communicatie 1 1 1

Identiteit en geloofsbeleving 0 2 0

Werkwijze Woord en Daad en/of partners 4 0 2

Salarissen 8 10 20

Totaal 13 13 23

Klachten 2017 2016 2015

AANTAL KLACHTEN

Ontvangen 4 5 4

Naar tevredenheid afgehandeld 3 5 4

Niet naar tervredenheid afgehandeld 1 0 0

KLACHTEN INGEDEELD PER TYPE

Communicatie 0 0 1

Identiteit en geloofsbeleving 0 0 1

Werkwijze Woord en Daad en/of partners 4 5 2

Totaal 4 4 4

Complimenten 2017 2016 2015

Ontvangen 4 1 7

0,0%
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Referentie Omschrijving Vindplaats jaarverslag 2017

Universeel

GRI 102-1 Organisatienaam Achterpagina
GRI 102-2 Activiteiten, merken en diensten Pagina 9, Woord en Daad, het stroomgebied
GRI 102-3 Locatie hoofdkantoor Achterpagina
GRI 102-4 Locatie activiteiten Pagina 9, Woord en Daad, het stroomgebied
GRI 102-5 Rechtsvorm Achterpagina
GRI 102-6 Markten Pagina 20, Waardecreatiemodel
GRI 102-7 Omvang van de organisatie Pagina 20, Waardecreatiemodel, Pagina 62 Jaarrekening
GRI 102-8 Werknemers en andere betrokkenen Pagina 53, 5.2 Personeel
GRI 102-9 Leveranciersketen Pagina 20, Waardecreatiemodel
GRI 102-10 Signficante veranderingen niet van toepassing
GRI 102-11 Preventieve maatregelen Pagina 103, Bijlage 6 Risicomanagement
GRI 102-12 Externe gedragslijnen en codes Pagina 21, Dynamiek in het werkveld, benedenstrooms en bovenstrooms, Pagina 57, 5.8 

Codes/certicering, Pagina 60 Hoofdstuk 6 Financiele verantwoording: waterkracht
GRI 102-13 Lidmaatschappen Pagina 108, Bijlage 7, Stakeholders en netwerken

GRI 102-14 Verklaring bestuursorgaan MVO Pagina 54, Maatschappelijk verantwoord ondernemen
GRI 102-15 Key impacts, risico's en kansen Pagina 54, Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Pagina 103, Bijlage 6 Risicoma-

nagement
GRI 102-16 Waarden, standaarden, gedragsnormen Pagina 19, Missie, visie en kernwaarden, Pagina 57 5.8 Codes/certificering, Pagina 62 

Jaarrekening, Pagina 103, Bijlage 6 Risicomanagement

GRI 102-18 Bestuursstructuur Pagina 57, 5.9 Bestuur en toezicht, Pagina 98, Bijlage 1 Raad van Bestuur en Raad van 
Toezicht, Pagina 99 Bijlage 2 Nevenfuncties

GRI 102-35 Beloning Pagina 53, 5.2 Personeel, Pagina 57, 5.9 Bestuur en toezicht
GRI 102-36 Vaststelling beloning Pagina 58, 5.9.2 Beloning en salaris Raad van Bestuur

GRI 102-40 Stakeholdergroepen Pagina 20, Waardecreatiemodel, Pagina 103 , Bijlage 6, Procesbeheersing, risicomanage-
ment en verantwoording, Pagina 108, Bijlage 7, Stakeholders en netwerken

GRI 102-44 Feedback van stakeholders Pagina 55, 5.6 Kwaliteitsmanagement, Pagina 108, Bijlage 7, Stakeholders en netwerken

GRI 102-45 Geconsolideerde entiteiten Pagina 60 Hoofdstuk 6 Financiele verantwoording: waterkracht

Economische aspecten

GRI 201-1 Economische waarde, gegenereerd en verdeeld Pagina 20, Waardecreatiemodel, Pagina 60 Hoofdstuk 6 Financiele verantwoording: 
waterkracht

GRI 201-4 Bijdragen van de overheid Pagina 60 Hoofdstuk 6 Financiele verantwoording: waterkracht
GRI 203-2 Signficante indirecte economische impact Pagina 21, Hoofdstuk 2 Dynamiek in het werkveld, benedenstrooms en bovenstrooms
GRI 205-1 Beoordeling risico op corruptie Pagina 56, Planning, Monitoring en auditing (PMA), Pagina 103, Bijlage 6, Procesbeheer-

sing, risicomanagement en verantwoording

Milieu aspecten

GRI 302-1 Energiegebruik in de organisatie Pagina 54, Maatschappelijk verantwoord ondernemen
GRI 305-1 Emissie Pagina 54, Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sociale aspecten

GRI 401-1 Opleiding en training personeel Pagina 53, 5.2 Personeel
GRI 404-3 Prestatiebeoordeling en doorgroei personeel Pagina 53, 5.2 Personeel
GRI 408-1 Kinderarbeid Pagina 24  2.1 Onderwijs: naar betere scholen

Referentietabel GRI-standaarden
MVO wordt door Woord en Daad integraal toegepast, zie in onderstaande tabel de referentie naar de diverse GRI-standaarden en de 

verwijzing naar de beschrijving in dit jaarverslag

* Woord en Daad registreert klachten in het geval dat Woord en Daad 
afwijkt van haar beleid of diensten niet levert conform wat Woord en Daad 
belooft. Een signaal gaat over zaken die Woord en Daad conform haar 
beleid uitvoert, maar waar mensen uit de achterban anders over denken. 
Klachten leiden tot aanscherping van de procedures. Bij signalen gaat 
Woord en Daad in gesprek met mensen om haar beleid toe te lichten. 
* Complimenten worden geregistreerd als zij afdelingsoverstijgend zijn 
en door stakeholders worden gegeven die van strategisch belang zijn voor 
Woord en Daad (o.a. coördinatiegroep, comités, ministerie). Woord en 
Daad ziet het registreren van deze complimenten als een extra middel 
voor het meten van klanttevredenheid.

   5.7 Planning, monitoring en  
auditing (PMA)

Woord en Daad werkt steeds meer samen met nieuwe organisa-

ties. Dat vraagt van ons een kritische blik, omdat we ook in onze 

partnerschappen kwaliteit willen garanderen. We beoordelen 

de samenwerking met nieuwe organisaties op twee manieren.

1.  Document reviews, op basis van opgevraagde documenten 

zoals jaarverslagen e.d. Projectleiders kunnen het advies 

krijgen om maatregelen te treffen vanwege geconstateerde 

zwakheden en aandachtspunten. In 2017 zijn zeven van zulke 

document reviews uitgevoerd.

2.  Data quality assessment, waarbij we op basis van door ons 

ontwikkelde, uniforme criteria kunnen beoordelen hoe de 

kwaliteit van het datamanagement bij samenwerkingspart-

ners is. In 2017 zijn bij elf van deze organisaties data quality 

assessments uitgevoerd, waarvan zeven bij partners in het 

consortium Sterk voor werk in Ethiopië. Deze manier van 

werken is goed bevallen en heeft concrete en onderbouwde 

aanbevelingen opgeleverd.

In 2017 zijn zeven financiële audits uitgevoerd. Bij twee 

partnerorganisaties (PCAR en AEAD) is een standaard financial 

management audit uitgevoerd, in lijn met het in 2016 ontwik-

kelde instrument. Bij twee andere partnerorganisaties (HOPE 

en INDEF) zijn governance evaluations uitgevoerd waarbij de 

wisselwerking tussen management en bestuurlijk toezicht van 

de partnerorganisatie onderzocht is. De audits en evaluaties 

hebben geleid tot serieuze acties en (bij)sturing door Woord en 

Daad. Het leidde bijvoorbeeld tot beëindiging van de partnerre-
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latie met INDEF en capaciteitsversterkingstrajecten bij Hope, 

PCAR en AEAD. Ook deze trajecten zijn georganiseerd op basis 

van projectmatig werken. Gezamenlijke projectteams gingen 

met medewerkers van Woord en Daad en de partnerorganisatie 

aan de slag. 

En verder…

•   …is het financial shared service center in Haïti intensief 

begeleid om de financiële administratie en het financieel 

management te verbeteren.

•  …is één Organizational Standards Assessment (OSA) 

uitgevoerd bij partnerorganisatie INSOL. 

•  …hebben we het sponsorprogramma onder de loep 

genomen. Eerst in vier landen, wat leidde tot specifieke 

actiepunten. Vervolgens ook in z’n geheel. Dat leidde tot 

plannen voor de langere termijn, die de komende tijd verder 

ingevuld worden.

•  …wordt de kwaliteit van financiële systemen van partneror-

ganisaties verzekerd via een goedkeurende accountantsver-

klaring op de jaarrekening en een tussentijdse halfjaarlijkse 

controle van het financieel verslag.

5.8 Codes/certificering
Woord en Daad onderschrijft de volgende codes

•  Code of Conduct van het Internationale Rode Kruis, een 

internationale gedragscode voor hulporganisaties

• Sphere Standards bij noodhulp en wederopbouw

• Gedragscode van Goede Doelen Nederland

Woord en Daad heeft de volgende certificeringen

•  CBF-keurmerk, geïntegreerd met de Code Goed Bestuur 

voor Goede Doelen (de Code Wijffels). Het keurmerk stelt 

eisen aan bestuur, beleid, fondsenwerving, voorlichting en 

communicatie, besteding van middelen en verslaggeving. 

Woord en Daad is via de nieuwe erkenningsregeling die in 

2016 inging, erkend als goed doel dat voldoet aan de 

CBF-vereisten. 

•  ISO: dit kwaliteitskeurmerk gebruikt Woord en Daad voor 

een kritische beheersing, aanpassing en optimalisering van 

de processen. Sinds mei 2017 is Woord en Daad gecertifi-

ceerd volgens de nieuwe ISO 9001:2015 norm. De audit 

verliep goed. In de certificering is Woord en Daad ook 

beoordeeld op de Partos-norm 9001 (sectorspecifieke norm 

op basis van de ISO-norm 9001). Woord en Daad is ook op 

dit onderdeel opnieuw gecertificeerd.

•  COSO: dit systeem is vooral gericht op een kritische 

beheersing van de fondsenwervings- en fondsenbestedings-

processen en een betrouwbare verslaglegging in de 

jaarrekening. Dit wordt bereikt door een adequate 

administratieve organisatie en de daarin beschreven interne 

beheersmaatregelen. In 2017 zijn de processen en au-

dit-maatregelen geëvalueerd ten opzichte van de herziene 

COSO-richtlijn. Hieruit bleek dat er slechts op enkele 

punten wat aanscherping nodig was, die inmiddels is 

doorgevoerd.

5.9 Bestuur en toezicht
In lijn met de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen kent 

Woord en Daad een scheiding tussen toezicht en bestuur. Bij 

de benoeming van de leden van de raad van toezicht en de raad 

van bestuur wordt gekeken naar hun verbondenheid met de 

achterban. Alleen degenen die zich verbonden weten met en 

staan in de gereformeerde gezindte en van daaruit de 

grondslag en het doel van de stichting van harte onderschrij-

ven, komen voor benoeming in aanmerking. 

Woord en Daad werkt vanaf 2016 grotendeels projectmatig. 

Dat betekent dat er geen sprake meer is van een management-

team. 

Projecten worden aangestuurd door programma- en/of 

projectleiders. Er is een maandelijks strategisch overleg, 

waarin de raad van bestuur samen met hoofd HRM, de 

business controller, de kennisstrateeg en de communicatiestra-

teeg integrale zaken bespreekt. Voor specifieke agendapunten 

schuiven projectleiders aan. De raad van bestuur heeft 

daarnaast onderling regelmatig een bestuurlijk overleg. 

In de uitvoering heeft de raad van bestuur verantwoordelijkhe-

den en bevoegdheden gedelegeerd aan programma- en 

projectleiders en afdelingshoofden van ondersteunende 

functies. De procedures hiervoor zijn vastgelegd in het 

Organisatiehandboek. Via interne controle wordt naleving van 

de procedures door de interne auditor gerapporteerd aan de 

raad van bestuur.  

5.9.1 Bestuurlijke verantwoording
Raad van bestuur
Statutair heeft de raad van bestuur beleidsmatig de verant-

woordelijkheid voor de organisatie. De raad van bestuur 

bestaat per 1 januari 2016 uit ir. J. (Jan) Lock (voorzitter) en 

R.F. (Rina) Molenaar Msc (lid). De raad van bestuur heeft 

verschillende nevenfuncties. Zie daarvoor bijlage 2. 

Raad van toezicht
De raad van toezicht keurt het door de raad van bestuur 

vastgestelde beleid goed en ‘waakt’ als het ware over de 

invulling van de missie en visie van Woord en Daad. Tevens 

beoordeelt de raad van toezicht het functioneren van de raad 

van bestuur. Een van de belangrijkste bevoegdheden van de 

raad van toezicht is het benoemen en eventueel ontslaan van 

de raad van bestuur.

Per 31 december 2017 was de samenstelling zoals in boven-

staande tabel is beschreven. Ds. C. (Coen) Westerink is 

voorzitter. De leden van de raad van toezicht hebben zitting 

gedurende een periode van vier jaar en kunnen tweemaal 

worden herbenoemd. Per 31 december 2017 was de samen-

stelling als volgt: 

Lid raad van toezicht Beroep Aandachtsgebied binnen Woord en Daad

Ds. Coen Westerink Predikant Voorzitter. Aandachtsgebied identiteit van de organisatie 

Piet Nobel, RA Registeraccountant Begroting, budget inclusief financiële en fiscale zaken, personeel en organisatie

Dr. Richard Toes Voorzitter College van Bestuur van het 
Wartburg-college Onderwijs

Mr. Margreeth Overbeeke - Boer Raadsadviseur Drechtraad Communicatie en bewustwording, juridische zaken

Dr. Pieter Honkoop MDL-arts; ervaring in tropische geneeskunde WASH, Basisvoorzieningen en humanitaire hulpverlening

Ing. Bart Jaspers Faijer Wethouder; landbouwkundige Landbouw, voedselzekerheid, resultaatmanagement en leren

Ing. Kees van Burg Directeur kapitaalinvesteringen Dow 
Chemical

Arbeid en Inkomen (microkrediet, vaktraining, Job & Business Centres) i.c.m. het 
Business Platform; Investeringsmogelijkheden, businessplannen
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Nevenfuncties van raad van toezicht-leden zijn te vinden in 

bijlage 2.

De raad van toezicht vergaderde in 2017 zes keer in aanwezigheid 

van de raad van bestuur. Tijdens de vergadering in maart 2017 

keurde de raad van toezicht de jaarrekening goed. Goedkeuring van 

het jaarplan vond plaats in oktober 2017. De evaluatie van de raad 

van bestuur vond plaats in december 2017. 

Beoordeling van de raad van bestuur
In de decembervergadering beoordeelde de raad van toezicht op 

basis van o.a. resultatenrapportage en evaluaties het functioneren 

van de raad van bestuur. De organisatie wordt een keer per twee jaar 

geëvalueerd door verschillende belanghebbenden (klankbordgroep 

particulieren, adviesgroep bedrijven, partnernetwerk en onderne-

mingsraad). Deze evaluaties zijn meegenomen in de beoordeling van 

de raad van bestuur. 

Financiële auditcommissie

De financiële auditcommissie (zie bijlage 1) adviseert de raad van 

toezicht over de financiële voorstellen van de raad van bestuur en 

geeft haar opinie over de financiële handelwijze van de raad van 

bestuur en de verslaglegging hierover. De auditcommissie vergader-

de in 2017 drie keer. 

Accountant 
Om zijn toezichthoudende taak goed uit te kunnen oefenen laat de 

raad van toezicht de raad van bestuur en de organisatie extern en 

onafhankelijk controleren door een accountant. Vanaf 2017 verzorgt 

Dubois Accountants de externe controle van de jaarrekening. 

5.9.2 Beloning en salaris raad van bestuur
Bezoldiging directie
De Raad van Toezicht heeft  het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de 

directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten 

vastgesteld. Het beleid wordt  periodiek geactualiseerd. Woord en 

Daad heeft een tweehoofdig bestuur, te weten de heer ir. J Lock, 

voorzitter van de Raad van Bestuurd en mevrouw R.F. Molenaar 

MsC, lid van de Raad van Bestuur.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid  en de vaststelling van de 

beloning volgt Stichting Woord en Daad de Regeling beloning 

directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden 

van toezicht. (zie www.goededoelennederland.nl). De regeling geeft 

aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het 

jaarinkomen. De weging van de situatie bij stichting Woord en Daad 

vond plaats  door de Raad van Toezicht. Dit leidde tot een zogenaam-

de BSD-score van 485 punten met een maximaal jaarinkomen van € 

114.247,00 voor de voorzitter van de Raad van Bestuur (BSD score 

422 punten, namelijk 87% van 485 punten) en een maximaal 

jaarinkomen voor het lid van de Raad van Bestuur (BSD score 388 

punten, namelijk 80% van 485 punten) van € 102.470,00.

De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke 

jaarinkomens  van de directie bedroegen (2017 in EUR) voor J. Lock 

(1 FTE/12 mnd) € 101.107,00  en voor mevrouw R.F. Molenaar  (1 

FTE/12 mnd) € 89.425,00.  Deze beloningen bleven ruim binnen de 

geldende maxima. 

Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkge-

versbijdrage pensioen  en de overige beloningen op termijn 

bleven(voor J. Lock namen, met een bedrag € 124.759,00 binnen het 

in de regeling opgenomen maximum bedrag van  € 181.000 per jaar. 

Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkge-

versbijdrage pensioen  en de overige beloningen op termijn bleven 

R.F. Molenaar met een bedrag € 111.469,00 binnen het in de regeling 

opgenomen maximum bedrag van € 181.000 per jaar.

De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage 

pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in 

een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. 

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de 

jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en 

lasten. 

De puntentelling volgens de GDN-norm met betrekking tot maximum-

salarissen passend bij de complexiteit en grootte van de organisatie is 

in 2017 door de raad van toezicht beoordeeld en vastgesteld.

 5.9.3 Overige
Onkostenvergoedingen
Woord en Daad voert een sober onkostenvergoedingenbeleid 

met het oog op haar rentmeesterschap. De leden van de raad 

van toezicht krijgen alleen een onkostenvergoeding. In de 

praktijk betreft dat een vergoeding voor de verreden kilometers 

en vergoeding voor porto- en telefoonkosten. De vergoeding 

bedraagt per gereden kilometer € 0,28. 

Nevenfuncties
De nevenfuncties van de raad van bestuur en de leden van de 

raad van toezicht worden genoemd in bijlage 2. Vóór het geven 

van goedkeuring voor het aangaan van nieuwe nevenfuncties 

door raad van toezicht-leden worden deze getoetst aan de 

statuten van Woord en Daad. Er zal geen goedkeuring plaatsvin-

den als er risico bestaat op belangenverstrengeling of afhanke-

lijkheid.

Procesbeheersing en risicobeheersing
Voor een beknopte beschrijving van deze kaders, procedures en 

processen bijlage 6. In dezelfde bijlage is de werkwijze rond 

risicobeheersing opgenomen en de risicomanagementtabel, 

waarin de relevante risico’s voor Woord en Daad zijn opgeno-

men en de bijbehorende mitigerende maatregelen. In een 

afzonderlijke verklaring geeft de accountant een oordeel over 

de beheersing van deze processen. Nadere informatie over de 

normpercentages voor overhead en de vaste programmaonder-

delen die bijdragen aan onze doelstelling, kunt u vinden in de 

jaarrekening (zie appendix 4 pagina 86).

5.9.4 Verantwoordingsverklaring raad van toe-
zicht
Conform de Code goed Bestuur voor goede Doelen maakt 
Woord en Daad een helder onderscheid tussen besturen en 
toezicht houden.

•  Besturen: richting geven, zorgen voor het verwerven van 
de nodige middelen, het besteden en beheren daarvan en 
zorgen voor het adequaat functioneren van de organisatie.

•  Toezicht houden daarop, zowel vooraf als achteraf.

Toezicht houden is alleen mogelijk als de organisatie ‘in control’ 
is. De raad van toezicht heeft vastgesteld dat de organisatie 

Beloning raad van bestuur
Voorzitter raad 

van bestuur
Lid  

raad van bestuur

Schaal 15, trede 10 14, trede 9

Percentage dienstverband 100 100

Salarissen € 101.107,00 € 89.425,00

GDN-norm salarissen 
directiefunctie

Voorzitter raad 
van bestuur

Lid  
raad van bestuur

Weging volgens GDN systema-
tiek (BSD score) 422 388

Maximumsalaris volgens 
GDN-norm bij deze zwaarte en 
omvang

€ 114.247,00 € 102.470,00

Beloning raad van bestuur
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beschikt over een Handboek Organisatie, waarin alle processen 

en risico’s zijn vastgelegd. De voortgang van het operationeel 

jaarplan, afgeleid van het voor een periode van drie jaar 

vastgestelde beleidsplan, wordt gevolgd door een periodiek 

intern opgesteld zogenaamd koersrapport. De raad van bestuur 

voegt aan dit rapport zijn visie toe en deze zaken worden met de 

raad van toezicht besproken. Daarnaast worden binnen Woord 

en Daad interne audits uitgevoerd. Met dit alles is de raad van 

toezicht in staat om zijn toezichthoudende rol te vervullen. De 

leden van de raad van toezicht bezoeken jaarlijks diverse 

programma’s in het Zuiden en kunnen daar zelf, aangevuld met 

informatie uit de gesprekken met de partnerorganisaties, 

vaststellen hoe de programma’s worden gevolgd en de gemaakte 

afspraken worden nagekomen. In 2017 is er een bezoek 

gebracht aan Ethiopië en de Filipijnen. 

In 2017 werd duidelijk zichtbaar welke nieuwe dynamiek het 

nieuwe werken met zich mee bracht. De raad van toezicht stond 

aan de hand van het overzicht van de 35 netwerken stil bij de 

verschillende type netwerken en de consequenties op het 

besturen en toezicht houden. Er is een quickscan om netwerken 

te beoordelen vastgesteld. Verder heeft de raad van toezicht 

ingestemd in een nieuwe besturingsfilosofie en is eind 2017 een 

voorstel gedaan tot een nieuwe taakverdeling van de raad van 

bestuur. Het besluit hierover is opgeschort naar 2018. 

Elke vergadering evalueren de raad van bestuur en de raad van 

toezicht de loop van de vergadering. Op deze wijze ontstaat 

wederzijds vertrouwen en raken er geen zaken ‘onder tafel’ of 

blijven onbesproken.

Periodiek worden door middel van peer reviews ook de individuele 

leden van raad van toezicht door elkaar beoordeeld. De raad van 

toezicht werkt in de praktijk overeenkomstig de aanbevelingen in 

de Publieke Management Letter voor de goede doelen sector.

Ds. C. Westerink

Voorzitter raad van toezicht

16 maart 2018
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6.1 Toelichting op de jaarrekening

Inkomsten
De totale inkomsten van 2017 zijn met 0,6% gestegen ten 

opzichte van 2016.  Particulieren, bedrijven en vermogensfond-

sen lieten een mooie groei zien, inkomsten vanuit institutionele 

donoren en inkomsten uit andere fondsenwervende organisa-

ties lagen wat lager dan vorig jaar. Toch werden ook op het 

gebied van subsidies mooie successen gerealiseerd, waaronder 

een nieuwe toekenning van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland voor Drops4Crops Burkina Faso, de Noorse 

overheid (NORAD) voor Job Booster Burkina Faso en de EU 

voor Bee Diverse Uganda.  Deze meerjarige toekenningen zijn 

conform de in 2016 ingezette lijn geheel verantwoord in de 

inkomsten en ook toegezegd aan de bijbehorende consortia die 

zorg dragen voor de uitvoering. De pijplijn voor 2018 ziet er 

veelbelovend uit, waarbij Woord en Daad gebruik kan maken 

van een goed track record op diverse programma’s. 

Inkomsten van particulieren groeiden met 8%, met name door 

hogere inkomsten sponsoring (2017 was het eerste jaar waarin 

de tariefsverhoging voor het hele jaar meetelde), hogere 

inkomsten noodhulp en fors hogere nalatenschappen. Bovenop 

deze groei bij particulieren droegen de Woord en Daad Winkels 

een substantieel bedrag van bijna een half miljoen euro bij aan 

de inkomsten van Woord en Daad. De uitrol van nieuwe 

kringloopwinkels is in 2017 voortvarend opgepakt, ook voor 

2018 staan een aantal nieuwe locaties op de planning. 

Inkomsten van bedrijven plusten met 15,6%. Worden eigen 

bijdragen van consortiumpartners in projecten buiten beschou-

wing gelaten dan was er zelfs een groei van 48,6%. Gerichte 

acquisitie met vernieuwende concepten als Job Booster, de 

verbinding met Incluvest BV en de huidige economische 

situatie leidden tot dit mooie resultaat, waarbij deze donoren 

vaak hun steun voor de gehele looptijd van het programma 

toezegden. Ook de inkomsten uit vermogensfondsen groeiden, 

waarbij ook in de USA inmiddels contracten zijn afgesloten via 

Word2Act. 

Bestedingen
De totale bestedingen lagen wat lager dan in 2016, wat 

grotendeels te maken heeft met de meerjarige toekenningen 

aan partners die gekoppeld zijn aan subsidies. Hierdoor is de 

besteding aan WASH veel hoger en aan IAD veel lager. 

Noodhulpbestedingen lagen iets boven het niveau van 2016, er 

werden een aantal grote noodhulpprogramma’s uitgevoerd in 

Oost-Azie, Sierra Leone en Oost-Afrika. Het INCE-concept voor 

kwaliteitsverbetering in het Onderwijsprogramma, dat Woord 

en Daad samen met Driestar Educatief uitvoert, werd in Nepal 

en Burkina Faso verder uitgerold, daarnaast zijn er diverse 

halffabricaten ontwikkeld die in meerdere landen kunnen 

worden toegepast. In 2017 werd volledig gewerkt via de 

projectmatige aanpak, waarbij projectleiders integraal 

verantwoordelijk zijn voor zowel besteding als fondsenwerving 

van hun project. Dit creëerde veel ondernemerschap en 

eigenaarschap bij zowel Woord en Daad als haar partners via 

gezamenlijke projectteams. ProjectConnect, een webbased 

tool, die ondersteunt in rapporteren en monitoren, speelde 

hierin een belangrijke rol. In deze software werd in 2017 verder 

geïnvesteerd, zodat ook complexere projecten met meerdere 

partijen goed ondersteunt worden. 

Het overgrote deel van de doelbestedingen betreft structurele 

programma’s rond armoedebestrijding en noodhulp in het 

Zuiden (93,8%). Daarnaast vindt Woord en Daad het belangrijk 

dat de allerarmsten ook een stem en gezicht krijgen richting de 

politiek en dat armoedebestrijding een plaats krijgt in de levens 

van mensen in Nederland. Vandaar dat bewustwording en 

beleidsbeïnvloeding in Nederland en Europa 4,4% van de 

doelbestedingen uitmaken. Verder hecht Woord en Daad aan 

een hoge kwaliteit van haar programma’s, waarin uitgaven 

scherp worden gecontroleerd en lessen uit de praktijk worden 

door vertaald in nieuwe projecten. Vandaar dat Woord en Daad 

1,8% van de doelbestedingen heeft geïnvesteerd in kennisma-

nagement en audits. 

Reserves en fondsen
De totale reservepositie van Woord en Daad is in 2017 fors 

toegenomen. Het herstelplan voor het algemeen fonds heeft in 

het boekjaar veel aandacht gekregen. Dit resulteerde in een 

positief algemeen fonds wat aan de norm voldoet. Ook de 

sponsorfondsen namen flink toe, waarbij een deel van dit saldo 

in 2018 besteed zal worden voor een strategisch kwaliteitsver-

beteringstraject bij partnerorganisaties. INCE-fondsen zijn 

gevuld vanuit sponsorgelden en zullen in de komende jaren 

eveneens ingezet worden voor kwaliteitsverbetering in 

onderwijsprojecten. De koersreserve is goed gevuld, wat een 

buffer geeft voor eventuele koersverliezen die niet in de 

exploitatie genomen worden, maar via deze reserve worden 

afgedekt. 

In 2017 is er door de fondsmatchers in nauw overleg met 

projectleiders en fondsenwervers gestuurd op een optimale 

match van inkomsten en bestedingen. De overige bestemmings-

fondsen groeiden met name rond Huizenbouw Bangladesh 

(waar in 2018 weer een nieuwe contractering zal worden 

gedaan), kinderhulp (vanuit een paar bestemde nalatenschap-

pen) en het jaarthema Noot aan de man, (wat in 2018 ingezet 

zal worden voor cashew en macadamia-projecten). 

Via de reserve deelnemingen worden resultaten van bedrijven/

stichtingen verantwoord waarin Woord en Daad participeert, 

omdat deze niet via de directe exploitatie en sturing van Woord 

en Daad zijn te beïnvloeden. 

Liquiditeit
De liquiditeitspositie van Woord en Daad verbeterde sterk in 

het afgelopen jaar. Het was het gevolg van het positieve 

resultaat uit de staat van baten en lasten, wat heeft geleid tot 

een toenemende omvang de reserves en fondsen. Het gereali-

seerde herstelplan voor de algemene reserve en een aantal 

ontvangen voorschotten van institutionele donoren hebben 

eveneens een positieve invloed gehad op de liquiditeit.

Kostenpercentages/ratio’s
Woord en Daad stuurt strak op kostenpercentages. Die sturing 

is gebaseerd op vier normpercentages. De eerste is de norm 

voor beheer en administratie (B&A). Woord en Daad volgt 

hierin het advies van Goede Doelen Nederland en het model 

zoals opgenomen in de richtlijn verslaggeving RJ 650. Het 

maximale percentage voor beheer en administratie mag 

volgens de eigen norm van Woord en Daad maximaal 3,1% zijn. 

In 2017 bedroeg het gerealiseerde percentage 2,66%. De totale 

kosten fondsenwerving versus de totale geworven baten 

kwamen uit op 5,8%, traditiegetrouw fors lager dan het 

maximale CBF-percentage van 25%. Het percentage kosten 

fondsenwerving subsidies versus inkomsten subsidies lag met 

1,38% ook ruim onder maximale norm van 2,5%. 
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6.2 Jaarrekening 2017

Geconsolideerde balans per 31 december (na resultaatsbestemming)

Activa 2017 (€) 2016(€)

Vaste Activa: 16.055.752 9.866.649

Immateriële vaste activa  (1) 1.437.334 1.615.478

Activering website/softwareontwikkeling in het kader van bedrijfsvoering en doelstelling

Materiële vaste activa  (2) In het kader van bedrijfsvoering 295.968 258.581

Financiële vaste activa (3) 14.322.450 7.992.590

Leningen/deelnemingen/overige vorderingen 2.653.054 2.078.162

Vorderingen vanuit inkomstencontracten in het kader van de doelstelling 11.669.397 5.914.428

Vlottende Activa: 10.057.700 8.243.455

Voorraden (4) 523.787 862.551

Goederenvoorraad in het kader van de doelstelling

Vorderingen en overlopende activa (5) 4.328.603 4.257.859

Liquide middelen (6) 5.205.310 3.123.046

Totaal activa 26.113.452 18.110.105

Passiva

Reserves en fondsen 6.282.913 3.258.142

Reserves (7) 3.187.490 1.914.869

Stichtingskapitaal 272 272

Continuïteitsreserve 2.404.413 2.446.868

Bestemmingsreserves:

- Koersreserve sponsorprogramma 593.851 522.301

- Koersreserve overige projecten 127.487 -151.618

Algemene reserve 174.071 -873.473

Reserve gerealiseerde deelnemingsresultaten -112.604 -29.481

Fondsen (8) 3.095.420 1.343.273

Sponsorfondsen 641.587 14.979

INCE fondsen 249.587

Garantiefonds bedrijfsontwikkeling 2.269 6.258

Bestemmingsfondsen noodhulp 746.308 514.809

Overige bestemmingsfondsen 1.455.668 807.227

Voorzieningen 0 0

Langlopende schulden (10) 11.487.270 7.927.048

Kortlopende schulden (11) 8.343.269 6.924.914

Projecten en programma's 6.306.920 4.572.436

Vooruit ontvangen sponsorgelden 765.309 771.328

Overige schulden en nog te betalen kosten 1.271.041 1.581.150

Totaal passiva 26.113.452 18.110.105

De totale overhead (fondsenwervingskosten en 

beheer en administratie) mag, volgens de eigen 

norm van Woord en Daad, maximaal 7,5% van 

de totale baten bedragen. In 2017 kwam 

Woord en Daad uit op 7,11%, vooral door 

besparing op structurele personeelskosten. In 

toenemende mate wordt voorzien via een 

flexibele schil als inzet van specifieke expertise 

nodig is of bij pieken rond subsidieaanvragen. 

De doelbestedingsratio (bestedingen aan 

doelstelling gedeeld door totale bestedingen) 

nam toe naar 91,07% (2016 89,83%). 

De normpercentages gelden voor Woord en 

Daad en zijn gebaseerd op de enkelvoudige 

jaarrekening van Woord en Daad. Andere 

stichtingen die in de consolidatie betrokken zijn 

zoals WD Winkels hebben een eigen verdien-

model en worden dus op een andere wijze 

genormeerd.
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2017

Lopend boekjaar 
(€)

Begroot boek-
jaar (€)

Voorafgaand 
boekjaar (€)

Lasten (vervolg)

Wervingskosten baten: ((24) en appendix 3) 1.540.223 1.722.818 1.730.378

Kosten eigen fondsenwerving 1.401.128 1.509.056 1.457.437

Kosten andere organisaties zonder winststreven **** 4.877 54.063 59.159

Kosten subsidies van overheden 134.218 159.699 213.782

Kosten leveranciersrol (25) 220.731 199.492 236.579

Kosten verkoop goederen (16) 196.745 258.882 64.445

Kosten Beheer & Administratie (26) 921.736 810.331 962.285

Som van de lasten 31.680.305 40.010.991 33.441.260

Saldo voor financiële baten en lasten 3.182.254 1.234.318 1.224.705

Saldo financiële baten en lasten (27) -14.323 5.000 4.836

Saldo van resultaten van organisaties waarin wordt 
deelgenomen (28) -143.164 0 30.560

Saldo van baten en lasten ** 3.024.768 1.239.318 1.260.101

Bestemming saldo baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

 -Continuïteitsreserve -42.455 0 245.429

 -Algemene reserve 1.047.544 875.000 149.316

 -Koersreserve sponsorprogramma 71.551 200.000 372.433

 -Koersreserve overige projecten 279.104 100.000 139.150

 -Sponsorfondsen 626.608 50.000 14.339

 -INCE fondsen 249.587 0 0

 -Bestemmingsfondsen noodhulp*** 231.499 0 229.765

- Garantiefonds bedrijfsontwikkeling -3.989 0 -58.221

- Reserve deelnemingen -83.123 0 -29.481

 -Overige bestemmingsfondsen 648.441 14.318 197.371

3.024.768 1.239.318 1.260.101

Lopend boekjaar 
(€)

Begroot  
boekjaar (€)

Voorafgaand 
boekjaar (€)

Baten

Baten van particulieren (12)

 -collecten 144.688 200.000 250.800

 -nalatenschappen 1.266.250 1.200.000 640.707

 -sponsorprogramma 9.191.540 9.607.000 8.618.087

 -overige giften * 3.283.985 3.549.050 3.359.955

Totaal Baten van particulieren 13.886.463 14.556.050 12.869.549

Baten van bedrijfsleven (13) * 5.140.959 4.790.000 4.445.615

Baten van subsidies van overheden (14) 8.167.662 10.338.355 10.169.082

Baten van andere organisaties zonder winststreven (15) * 6.646.882 10.170.904 6.677.893

Som van de geworven baten 33.841.967 39.855.309 34.162.139

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 
en of diensten (16)

Baten uit leveranciersrol en bewustwording 384.837 350.000 453.989

Baten uit brutowinst op verkopen artikelen 635.756 1.040.000 49.838

Som van de baten*: 34.862.559 41.245.309 34.665.965

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Structurele programma's (17) 25.526.992 33.968.864 28.513.990

Educatie (EDU) 8.848.626 12.337.781 8.825.591

Vakonderwijs en Job Booster (TVET / JB) 7.653.387 6.519.865 8.258.815

Inclusieve Agribusiness Ontwikkeling (IAD) 2.380.978 6.352.000 8.103.417

Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) 3.957.113 5.007.000 432.098

Gezondheidsprogramma (HEALTH) -9.203 0 57.960

Huizenbouwprogramma (LCH) 572.359 1.000.000 545.894

Beleidsbeïnvloeding (PI) 80.628 237.000 0

Capaciteitsopbouw (SPN) 20.853 243.004 152.699

Innovatieprogramma 22.182 150.000 25.691

Regio-allianties 71.781 48.000 64.830

PMEL (2016: incl. Kennismanagement) 0 0 90.855

Overig 230.414 214.506 317.897

Partnerrol in Nederland (2016: incl. Kennismanagement) 1.697.874 1.859.708 1.638.243

Noodhulp (18)

 -verstrekte steun via organisaties/instanties ter plaatse 1.491.049 1.100.000 1.374.143

Lobby (19) 399.736 411.415 367.746

Bewustwording (20) 839.136 898.861 966.850

Kennismanagement (21) 117.353 167.523 0

PMA (22) 426.604 472.803 408.856

Mutatie voorziening leningen (23) 0 0 -1.184.012

Totaal besteed aan doelstellingen 28.800.869 37.019.466 30.447.573

*   waarvan baten noodhulp in 2017 € 2.218.237 (Begroot € 1.600.000; 2016: € 1.789.495), verantwoord onder giften  
particulieren, bedrijfsleven en andere organisaties zonder winststreven

**  zie appendix 7 voor een analyse van het saldo van baten en lasten ten opzichte van de begroting
***  zie ook bestemmingsfondsen noodhulp (8)
****  exclusief vermogensfondsen, laatstgenoemde zitten in kosten eigen fondsenwerving
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017:

2017 (€) 2016 (€)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten: 3.024.768 1.260.101

Aanpassingen betreffende:

Afschrijvingen immateriële vaste activa (1) 271.907 260.399

Afschrijvingen materiële vaste activa (2) 75.110 81.734

Mutatie voorziening leningen (3) 1.162.573 -1.082.677

Afboeking lening u/g (3) -1.185.874 0

Resultaat deelnemingen (3) 143.164 -30.560

Aanpassing veranderingen werkkapitaal:

Mutaties in voorraden (4) 338.763 -57.422

Langlopende vorderingen op subsidieverstrekkers (3) -5.754.969 -5.914.428

Mutaties in vorderingen (5) -70.743 -1.804.140

Langlopende projectverplichtingen (10) 3.581.948 7.779.131

Mutaties in projectverplichtingen kortlopend (11) 1.734.484 2.226.969

Mutaties in vooruit ontvangen sponsorgelden (11) -6.020 30.803

Mutaties in overige schulden en nog te betalen kosten (11) -310.109 -194.592

Kastroom uit operationele activiteiten (A) 3.005.003 2.555.318

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa (1) -93.763 -208.693

Investeringen materiële vaste activa (2) -112.498 -142.811

Kastroom uit investeringsactiviteiten (B) -206.261 -351.505

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Verstrekking leningen aan partnerorganisaties e.d. (3) -515.000 -295.787

Ontvangen aflossing op verstrekte leningen (3) 70.245 63.692

Mutatie ongerealiseerd koersresultaat verstrekte leningen (3) 7 -143

Verstrekking leningen aan / inbreng agio in deelnemingen (3) -250.000 -382.787

Ontvangen langlopende schulden (10) 3.274 53.274

Aflossing langlopende schulden (10) -25.000 -25.500

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (C) -716.474 -587.251

Mutatie liquide middelen (A + B + C) 2.082.264 1.616.561

Liquide middelen per 1 januari 3.123.046 1.506.485

Liquide middelen per 31 december 5.205.310 3.123.046

Mutatie liquide middelen 2.082.264 1.616.561

•  Sinds 2013 wordt afgeschreven op de geactiveerde kosten voor softwareontwikkeling per eind 2012. Investeringen in de 
softwareontwikkeling na 2013 worden dusdanig afgeschreven dat ultimo 2024 de investering geheel is afgeschreven.

•  De vorderingen op subsidiënten vanuit inkomstencontracten en de verplichtingen aan partnerorganisaties zijn beiden verder 
toegenomen, onderverdeeld in bedragen met een kort- respectievelijk langlopend karakter als gevolg van meerjarige inkom-
stencontracten en meerjarige toezeggingen aan partnerorganisaties.

•  De liquide middelen zijn toegenomen ten opzichte van 2016, wat onder meer verklaard wordt door vooruitontvangen subsidie-
termijnen voor meerdere programma’s enerzijds en een verbetering van de reserves/bestemmingsfondsen anderzijds.

Toelichting op de geconsoli-
deerde balans en staat van 
baten en lasten 

Algemene toelichting
Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en 

Daad, hierna te noemen Woord en Daad, 

opgericht op 5 juli 1973, is gevestigd in 

Gorinchem en verleent ontwikkelingshulp, doet 

hiervoor fondswerving, verkoopt artikelen en 

stelt expertise ter beschikking. Zij is ingeschre-

ven in de Kamer van Koophandel onder 

nummer 41.118.168. Vrijwilligers vormen door 

het gehele land comités ten behoeve van 

fondsenwerving. Per 1 januari 2017 zijn die 

vrijwilligersgroepen die een (kringloop)winkel 

exploiteren, overgegaan naar de in 2016 

opgerichte stichting Woord en Daad Winkels. 

Eind 2017 zijn er 67 vrijwilligerscomités. 

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels 

voor het opstellen van de jaarrekening vormt 

de leiding zich verschillende oordelen en schat-

tingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het 

voor het geven van het in artikel 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 desbetreffende 

jaarrekeningposten.

Consolidatie
In de consolidatie worden de financiële 

gegevens opgenomen van Stichting Woord en 

Daad samen met haar groepsmaatschappijen 

en andere rechtspersonen waarop zij over-

heersende zeggenschap kan uitoefenen of 

waarover zij de centrale leiding heeft. De 

groepsmaatschappijen en andere rechtsperso-

nen waarop zij een overheersende zeggen-

schap kan uitoefenen of waarover zij de 

centrale leiding heeft, worden voor 100% in de 

consolidatie betrokken. Deelnemingen waarop 

geen overheersende zeggenschap kan worden 

uitgeoefend (geassocieerde deelnemingen) 

worden niet betrokken in de consolidatie. 

Intercompany-transacties, intercompany-win-

sten en onderlinge vorderingen en schulden 

tussen groepsmaatschappijen en andere 

worden geëlimineerd, in de consolidatie 

opgenomen rechtspersonen worden voor 

zover de resultaten niet door transacties met 

derden buiten de groep zijn gerealiseerd.

De in de consolidatie begrepen organisaties 

zijn:  

-  Stichting Woord en Daad Winkels te 

Gorinchem (100%);

-  Stichting The Well Foundation te Gorinchem 

(100%); 

-  Foundation Word2Act te Washington 

(100%). In 2017 is Foundation Word2Act 

opgericht. De stichting heeft als doel om 

inkomsten te verwerven in Noord-Amerika 

en op deze manier bij te dragen aan de 

doelstelling van Woord en Daad.

Leden van de raad van bestuur van stichting 

Woord en Daad Winkels en stichting The Well 

Foundation zijn tevens lid van de raad van 

bestuur van Woord en Daad, waardoor invloed 

van betekenis wordt uitgeoefend. In  

Foundation Word2Act heeft de raad van 

bestuur van Woord en Daad overheersende 

zeggenschap op de bestuursbenoemingen. De 

jaarrekening bevat de geconsolideerde cijfers 

van bovengenoemde stichtingen, in appendix 1 

worden de enkelvoudige cijfers (samengevat) 

gepresenteerd. De binnen de stichting Woord 

en Daad Winkels gemaakte kosten zijn in de 

geconsolideerde jaarrekening verantwoord 

onder een aparte kostendrager.
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Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtsperso-

nen aangemerkt waarover overheersende 

zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of 

invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. 

Ook rechtspersonen die overwegende 

zeggenschap kunnen uitoefenen worden 

aangemerkt als verbonden partij. Ook de leden 

van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur 

en andere sleutelfunctionarissen en nauwe 

verwanten zijn verbonden partijen. Transacties 

van betekenis met verbonden partijen worden 

toegelicht, voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan 

wordt toegelicht de aard en de omvang van de 

transactie en andere informatie die nodig is 

voor het verschaffen van het inzicht.

Incluvest B.V. en Stichting Poverty Share  
Investment
Achtergestelde lening stichting Poverty Share 
Investment 2012
In het boekjaar heeft Stichting Woord en 

Daad voor de uitvoering van een deel van haar 

IAD-programma samengewerkt met stichting 

Poverty Share Investment (PSI). Stichting PSI 

is een onafhankelijke stichting met een eigen 

bestuur (geen groepsmaatschappij), waarvan 

stichting Woord en Daad twee van de vijf 

leden kan benoemen. Stichting PSI is de enige 

aandeelhouder van Incluvest B.V. Binnen deze 

entiteit vinden de activiteiten plaats met 

betrekking tot het financieren van bedrijfs-

ontwikkeling in het Zuiden (impact investing). 

Daarnaast wordt capaciteitsopbouw 

verstrekt. Beide zijn opgericht in 2012. In 

2012 heeft Stichting Woord en Daad de door 

haar in het verleden opgebouwde leningen-

portefeuille overgedragen aan Stichting PSI, 

die deze heeft doorgezet via een storting op 

aandelen en een achtergestelde lening aan 

Incluvest B.V. De leningenportefeuille die in 

2012 is overgedragen is door Stichting PSI is 

gefinancierd met een achtergestelde lening 

van Stichting Woord en Daad. 

Achtergestelde lening Incluvest B.V.
In het verslagjaar is een lening verstrekt aan 

Incluvest B.V. ter gedeeltelijke financiering van 

een door hen te financieren IAD-programma in 

de vorm van een achtergestelde lening.

De overeengekomen voorwaarden van de 

Lening uit 2012 aan PSI en de verstrekte Lening 

in 2017 aan Incluvest B.V., zijn niet marktcon-

form. PSI en Incluvest hebben de mogelijkheid 

om de lening niet terug te betalen, op het 

moment dat hun onderliggende financiële 

investeringen afgeboekt worden. De aflossing 

door PSI en Incluvest is afhankelijk van de mate 

waarin de financiële investeringen terugbetaald 

wordt. Het beleggingsrisico van deze investe-

ringen ligt daarmee, voor het aandeel van de 

verstrekte lening, bij Woord en Daad. De 

stichting vraagt voor dit financiële risico geen 

marktconforme vergoeding. Hier is voor 

gekozen, gegeven de verbondenheid en de 

overeenkomende doelstellingen die nage-

streefd worden. Zie verder de toelichting onder 

(3) Financiële vaste activa.

Evenals in de vorige jaren is in het boekjaar 

personeel van Stichting Woord en Daad 

gedetacheerd geweest bij Incluvest B.V. Het 

betreft medewerkers die zich bezig houden 

met fondsenwervende activiteiten en het 

programma IAD, die hun expertise op het 

gebied van bedrijfsontwikkeling inzetten bij 

Incluvest B.V. Daarnaast zijn werkzaamheden 

vanuit Finance & Control voor Incluvest en 

PSI verricht. Deze opbrengsten zijn verant-

woord onder opbrengsten leveranciersrol (zie 

ook toelichting (16)).

iMPACT Booster Holding B.V.
In 2015 is de deelneming iMPACT Booster 

Holding B.V. opgericht, gezamenlijk met Fair & 

Sustainable Participations B.V. en Coöperatie 

New World Campus U.A. Het deelnemingsre-

sultaat is tot en met het boekjaar 2016 

verwerkt, evenals het voorlopige resultaat 

2017 (zie verder de toelichting (3)).

PerspActive
In 2016 is de coöperatie PerspActive opge-

richt, een samenwerkingsverband van een 

aantal christelijke ontwikkelingsorganisaties, 

waarin Woord en Daad € 197.000 heeft 

ingebracht. De stortingen zijn geoormerkt als 

vermogen van de coöperatie en blijven 

eigendom van de inbrengers.

Business Booster Fund
Eind 2016 is het Business Booster Fund 

opgericht, waarin Woord en Daad in 2016  

€ 250.000 heeft ingebracht. In 2017 is een 

aanvullende inbreng gedaan van 250.000. Het 

deelnemingsresultaat is conform de definitie-

ve jaarrekening 2016 van Business Booster 

Fund verwerkt. Voor het jaar 2017 is deze nog 

niet beschikbaar.

Toelichting kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens 

de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 

middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn 

omgerekend tegen de transactiekoers.

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstem-

ming met de Richtlijnen voor de jaarverslagge-

ving 650 Fondsenwervende instellingen, die 

uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarver-

slaggeving. In 2016 zijn deze herzien en is 

toepassing van de herziene richtlijnen verplicht 

gesteld met ingang van de boekjaren beginnend 

op 1 januari 2017. Woord en Daad heeft gebruik 

gemaakt van de in de regeling geboden 

mogelijkheid om de herziene richtlijnen eerder toe 

te passen, met ingang van het verslagjaar 2016. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen 

gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardi-

gingsprijs. Indien geen specifieke waarderings-

grondslag is vermeld vindt waardering plaats 

tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat 

van baten en lasten en het kasstroomoverzicht 

zijn referenties opgenomen. Met deze referen-

ties wordt verwezen naar de toelichting. De 

gehanteerde grondslagen van waardering en van 

resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het voorgaande jaar. 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die 

voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties 

die behoren tot het resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de 

vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op 

grond van de aard, omvang of het incidentele 

karakter van de post.

Omrekening van vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta worden in de 

betreffende valuta omgerekend tegen de 

geldende koers op transactiedatum. De activa 

en verplichtingen in vreemde valuta worden 

per balansdatum omgerekend tegen de op die 

datum geldende wisselkoers. (On)gerealiseer-

de koersverschillen met betrekking tot 

aangegane verplichtingen worden onttrokken/

toegevoegd aan de koersreserve sponsorpro-

gramma voor de sponsorprogramma’s en voor 

de koersreserve overige projecten aan de 

overige projecten. Gedurende het jaar wordt 

voor de koersreserve sponsorprogramma € 

0,50 per kind per maand gedoteerd aan de 

koersreserve sponsorprogramma en 0,5% van 

de overige bestedingen aan de koersreserve 

overige projecten. Koersverschillen van liquide 

middelen worden toegerekend aan het 

beleggingsresultaat.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

VASTE ACTIVA 

Immateriële vaste 
activa

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de verkrijgingsprijs plus bijko-
mende kosten of vervaardigingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en (eventuele) 
bijzondere waardeverminderingen.

Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de verkrijgingsprijs plus bijkomen-
de kosten verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en (eventuele) bijzondere waardevermin-
deringen.

De afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa vinden lineair plaats op basis van een 
vast percentage van de aanschafwaarde, op basis van verwachte economische levensduur, reke-
ning houdend met de eventuele restwaarde.

Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatie-methode op basis van de 
nettovermogenswaarde.

Daarbij worden deelnemingsresultaten verwerkt voor zover zij betrouwbaar zijn in te schatten.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

De verstrekte leningen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde.

Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waarde-
ring wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.
De vorderingen met een verwachte betalingstermijn van meer dan een jaar, samenhangend met 
meerjarige inkomstencontacten op subsidies overheden, bedrijfsleven, andere fondsenwervende 
organisaties (vermogensfondsen), worden ter wille van het inzicht onder de financiële vaste activa 
gepresenteerd.

Bijzondere waarde-
verminderingen Vaste 
Activa

Woord en Daad heeft beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig is. Ultimo 2017 is dit is niet het geval

VLOTTENDE ACTIVA 
Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van een voorziening 

voor incourantheid.

Vorderingen De vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde.

Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.

Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Effecten Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Indien sprake is van een 
bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering 
vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Indien van een dergelijk individueel effect de 
reële waarde onder de kostprijs komt, wordt de waardevermindering direct verwerkt ten laste van 
de staat van baten en lasten. Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste ver-
werking worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via 
de staat van baten en lasten worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt. Effecten 
als onderdeel van de vlottende activa hebben een looptijd van korter dan een jaar.

PASSIVA

Reserves Reserves, voor zover zij niet wettelijk verplicht zijn, ontstaan op initiatief van de Raad van Bestuur, 
zij worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Fondsen Fondsen ontstaan door ontvangen gelden van donateurs met een specifieke bestemming, waarvan 
nog geen besteding heeft plaatsgevonden. Zij worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden De langlopende schulden worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, meestal gelijk aan 
de nominale waarde.
Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Projectverplichtingen Projectverplichtingen leiden tot het ontstaan van een schuld aan een consortiumpartner/partner-
organisatie, op het moment van het genomen besluit door Stichting Woord en Daad en gecom-
municeerd met betrokkenen. Eventueel met deze schuld samenhangende vorderingen inzake de 
overeengekomen eigen bijdragen van deze partijen ten aanzien van deze toekenningen, worden in 
mindering gebracht op de projectverplichtingen.

Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, meestal gelijk aan 
de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, waarbij 
matching wordt toegepast.

BATEN

Geworven baten Alle baten worden verantwoord voor het ontvangen bedrag, zonder dat de door de eigen organisa-
tie gemaakte kosten in mindering worden gebracht.

De inkomsten kindsponsoring worden verantwoord in de maand waarin de vordering op de dona-
teur ontstaat, conform de overeenkomst met de donateur.

Voor de giften die niet bestemd zijn voor kindsponsoring en waarvoor geen overeenkomst is 
afgesloten, is dat het moment waarop de giften ontvangen worden en betreffen dus baten van 
donateurs waar geen evenredige tegenprestatie tegenover staat. Onder deze baten wordt tevens 
de brutowinst uit de verkoop van artikelen opgenomen.

Tevens worden baten gerealiseerd uit bedrijven en/of andere organisaties zonder winststreven die 
worden verwerkt in het jaar waarin het bedrag is ontvangen, dan wel door die derde is toegezegd 
en betrouwbaar is vast te stellen.
In geval deze inkomstencontracten een meerjarig karakter hebben en betrekking hebben op de 
eigen bijdragen van inkomsten uit subsidiecontracten, worden deze inkomsten van meerdere jaren 
in het boekjaar verantwoord, voorzover bijbehorende bestedingen in het boekjaar zijn gedaan.
Baten uit subsidies van overheden worden als bate opgenomen voor zover en naar rato de bijbe-
horende bestedingen in het boekjaar worden gedaan, wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden 
en redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen. In geval Woord en Daad subsidies 
van overheden als penvoerder ontvangt, worden subsidie-inkomsten verantwoord binnen het 
boekjaar overeenkomstig de toekenningssystematiek, zoals nader uiteengezet bij de bestedingen.
De inkomsten uit eigen bijdragen van consortiumpatners ten behoeve van inkomsten uit susb-
sidecontracten, worden in de inkomsten van Woord en Daad verantwoord in geval Woord en Daad 
penvoerder is en dus voor het geheel verantwoordelijk is.
Woord en Daad houdt een vast percentage op de inkomsten in ter dekking van de overheadkosten 
(7,5% bij reguliere projecten, 6% bij noodhulp). Eventuele verschillen met de werkelijke kosten 
(zoals in de jaarrekening verantwoord) worden ten gunste of laste van de algemene reserve 
geboekt. Op projecten wordt een standaard opslag gehanteerd van 5% voor kennisontwikkeling 
en netwerken en 0,5% voor koersverschillen (op niet kindsponsoring projecten, bij kindsponsoring 
projecten is dit verwerkt in het kindsponsortarief). Deze opslagen worden gedoteerd aan een 
reserve kennisontwikkeling/netwerken en een reserve koersverschillen. Vanuit deze reserves 
worden de werkelijke bestedingen gedekt.

Baten uit nalaten-
schappen 

De baten uit nalatenschappen worden vanaf 2017 toegerekend aan het boekjaar voorzover die 
bekend is, beneficiair aanvaard is in het boekjaar en de omvang van de nalatenschap voldoende 
betrouwbaar is vast te stellen. De vergelijkende cijfers bevatten enkele erfenissen waarbij bene-
ficiaire aanvaarding niet in het boekjaar had plaatsgevonden, maar wel voor de opmaak van de 
jaarrekening 2016. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast. Recent is de Handreiking vrucht-
gebruik nalatenschappen van Goede Doelen Nederland gepubliceerd met nadere voorschriften 
ten aanzien van de waardering van erfenissen belast met vruchtgebruik, die door Woord en Daad 
met ingang van 2017 op de baten uit nalatenschappen zijn toegepast.

Baten in natura Deze worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland, mits dit dienstverlening in het 
kader van de doelstelling betreft. In dat geval geldt, naast de door donateur gemaakte onkosten, 
een maximum van € 7.500 voor geleverde tijdsinspanning.

LASTEN

Bestedingen aan 
doelstelling

De projectverplichtingen van eenmalige projecten worden geheel ten laste gebracht van het 
jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de partners is meegedeeld, ook als het een 
meerjarige toekenning betreft.

Bij doorlopende projecten en projecten vanuit inkomsten kindsponsoring, worden kosten toegere-
kend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Bij grote bestemde projectfinancieringen, meestal geworven uit subsidies overheden, die contrac-
tueel zijn vastgelegd, worden inkomsten toegerekend voor zover de bestedingen op dat project 
zijn gerealiseerd. In geval er geen eigen bijdrage geworven hoeft te worden, dan wel de eigen 
bijdrage vereist door de subsidiegever aan Woord en Daad ultimo het verslagjaar reeds geheel is 
gerealiseerd, worden bestedingen in het boekjaar toegekend voor de gehele projectperiode en de 
bijbehorende inkomsten verantwoord. In geval er een eigen bijdrage geworven dient te worden, 
die nog niet geheel is gerealiseerd, worden de bestedingen toegekend tot de hoogte van het 
percentage van de gerealiseerde eigen bijdrage.
In geval van noodhulp en infrastructurele programma’s worden de projectverplichtingen geheel 
ten laste gebracht van het jaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de partners is 
meegedeeld, ook al loopt de projectperiode over meerdere jaren heen.
Besluiten ten aanzien van projecten die na het boekjaar worden genomen leiden niet tot project-
verplichtingen in desbetreffend boekjaar.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
(bedragen x € 1,-)

(1) Immateriële vaste activa

Per 31 december lopend jaar 1.437.334

Per 31 december vorig jaar 1.615.478

Projectverplichtingen die in het verslagjaar door de partner niet geheel zijn besteed, worden 
teruggevorderd. Deze teruggevorderde gelden komen in principe beschikbaar voor nieuwe 
toekenningen.

Personeelskosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
staat van baten en lasten en voor zover ze verschuldigd zijn aan medewerkers respectievelijk de 
belastingautoriteit. De pensioenregeling is verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De 
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Pensioenen Woord en Daad is vrijwillig aangesloten bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn PFZW.  
Medewerkers bouwen hierdoor pensioen op bij dit pensioenfonds. 
Het pensioenpakket bestaat uit: 
* Ouderdomspensioen
* Arbeidsongeschiktheidspensioen
* Nabestaandenpensioen 
Het PFZW hanteert een middelloonregeling. Dit betekent dat het pensioen gebaseerd is op het 
salaris dat de deelnemers gemiddeld verdienen.
Een derde van de premie wordt op het salaris van de medewerker ingehouden. De werkgever 
betaalt twee derde van de premie.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 
toepassing en worden op contractuele basis premies aan pensioenfondsen betaald door Woord en 
Daad. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Voor-
uitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting 
leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als 
verplichting op de balans opgenomen.

Gemengde kosten Organisatiekosten die zowel betrekking hebben op fondsenwerving als op voorlichting en bewust-
wording worden naar verhouding verdeeld, en in de staat van baten en lasten toegelicht. 

Salariskosten worden toegerekend op basis van tijdsbesteding.

Financiële instrumenten 
Liquiditeit- en beleggingsbeleid:
De tijdelijk overtollige liquide middelen worden belegd bij betrouwbare banken, ter beheersing van 

het liquiditeitsrisico. Dat betekent in de praktijk spaartegoeden met rente, deposito’s of bij een lange-

re horizon in obligaties die aangehouden worden tot het einde van de looptijd. In 2017 zijn de 

overtollige liquide middelen ondergebracht bij de Rabobank. De organisatie geeft invulling aan de 

Richtlijn financieel beheer afkomstig van Goede Doelen Nederland. Het beleid van de Rabobank sluit 

aan op de punten genoemd in deze Richtlijn. Zie verder het jaarverslag.

Valutarisico 
De organisatie is wereldwijd werkzaam. Het valutarisico heeft vooral betrekking op het nakomen van 

toekomstige projectverplichtingen. Op basis van een risicoanalyse is bepaald dat valutarisico’s niet 

worden afgedekt met valutatermijncontracten, gegeven de wereldwijde spreiding. Zie verder 

hetgeen is opgenomen onder Omrekening vreemde valuta.

Begroting 2017 
In de jaarrekening zijn gegevens uit de (herziene) begroting 2017 verwerkt. Deze is vastgesteld door 

de raad van toezicht d.d. 10 maart 2017. 

Fiscale positie 
Omzetbelasting 
Woord en Daad is nog in overleg met de Belastingdienst betreffende een mogelijke teruggave op 

geheven omzetbelasting op de ontwikkeling van Pluriform. Met deze mogelijke bate is voorzichtig-

heidshalve nog geen rekening gehouden, hoewel de kans van slagen reëel wordt geacht. 

Vennootschapsbelasting
Woord en Daad is vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting. Stichting Woord en Daad 

Winkels zal gebruik maken van de aftrek voor kenbaar fondsenwervende activiteiten, waarmee 

heffing van vennootschapsbelasting wordt voorkomen.

In 2015 is gestart met een nieuwe website, die in 2016 in gebruik is genomen. In het verslagjaar is 

geïnvesteerd in een website, specifiek ten behoeve van een groot fondswervend evenement de 

komende jaren. 

In 2017 zijn, evenals in 2016 2 gerichte investeringen gedaan in uitbreiding en verbetering van de 

software, die afgeschreven worden over de verwachte resterende levensduur van de software.

De overige software-uitgaven ten behoeve van Woord en Daad en de regionale allianties zijn direct

in het resultaat geboekt, aangezien deze kosten meer het karakter van onderhoud hebben. De totale 

geactiveerde kosten van € 2.427.719 bestaan voor € 2.047.783 uit externe kosten (waarvan  

€ 1.350.982 voor licenties/softwareontwikkeling en € 696.801 voor projectmanagement) en voor € 

379.935 uit interne personeelskosten van personeel dat is ingezet op dit traject. De geactiveerde 

kosten zullen over een periode van 10 jaar (tot ultimo 2024) worden afgeschreven voor de helft ten 

laste van de organisatiekosten en voor de andere helft ten laste van bestedingen aan allianties. 

Tevens is in 2016 in Stichting Woord en Daad Winkels geïnvesteerd in winkelautomatisering en een 

ERP-pakket. In 2017 is deze in gebruik worden genomen en wordt vanaf dat moment afgeschreven. 

Daarnaast hebben in 2017 vestiging gebonden investeringen in winkelautomatisering plaatsgevonden 

in verband met in 2017 nieuw geopende winkels.

Website Software Totalen

2017 2017 2017

Boekwaarde 1-1 55.229 1.560.249 1.615.478

Investering 13.223 80.540 93.763

Afschrijving -32.693 -239.214 -271.907

Boekwaarde 31-12 35.759 1.401.575 1.437.334

Aanschafwaarde per 31-12 144.860 2.427.719 2.572.579

Cumulatieve afschrijvingen -109.100 -1.026.144 -1.135.245

Boekwaarde 31-12 35.759 1.401.575 1.437.334
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Leningen u/g
Achtergestelde 

Lening u/g PSI
Deelnemingen

Vorderingen op  
subsidiënten

Totaal

Saldo per 1-1 283.636 1.084.012 710.514 5.914.428 7.992.590

Mutaties in 
boekjaar 468.056 0 106.836 5.754.969 6.329.861

Saldo per 31-12 751.692 1.084.012 817.350 11.669.397 14.322.451

Leningen u/g

Lening kan-
toorpanden

Leningen auto's
New World 

Campus U.A.
Business 4 

Development
Incluvest B.V. 

(achtergesteld)
2017 2017 2017 2017 2017

Saldo per 1-1 98.636 0 185.000 0 0

Uitgeleend in boekjaar 0 0 15.000 500.000

Koersverschil einde 
boekjaar 0 0 0 0 0

Afgelost in boekjaar -9.944 -38.301 -22.000

Voorzien in boekjaar 0 38.301 0 -15.000 0

Saldo per 31-12 88.692 0 163.000 0 500.000

Hoofdsom 188.492 202.592 185.000 15.000 500.000

Aflossingen -99.800 77.529 -22.000 0 0

Voorziening 0 -280.121 0 -15.000 0

Boekwaarde 31-12 88.692 0 163.000 0 500.000

Leningen partners kantoorpanden
Er zijn in het verleden drie leningen voor de financiering van kantoorpanden van partners gegeven. 

In 2016 is een vierde lening verstrekt, die voor 50% is uitbetaald, zie verder toelichting bij de niet uit 

balans blijkende verplichtingen. Deze leningen zijn volledig als vordering opgenomen (en dus niet 

voorzien), omdat Woord een Daad een hypothecair recht op de betreffende kantoorpanden heeft. 

De aflossingstermijn bedraagt bij deze leningen tien jaar. Overeenkomstig het aflossingsschema zijn 

ultimo 2017 drie van deze leningen geheel afgelost. Tevens is in het verleden een lening gegeven 

aan een partnerorganisatie voor de bouw van een conferentiecentrum. Deze lening was gefinan-

cierd via een aantal ondernemers, die aan Woord en Daad hiervoor leningen verstrekt hadden. In 

2012 is de lening van de partnerorganisatie overgedragen aan de ondernemers. Woord en Daad 

verzorgt nog wel voor de ondernemers de inhouding van aflossing en rente bij de partnerorganisa-

tie via een overeenkomst van opdracht. Zie ook (10) Schulden op lange termijn. 

Leningen partners in verband met aanschaf auto’s en trainingscentrum 
In 2016 zijn aan vier partnerorganisaties leningen verstrekt ten behoeve van de financiering van 

auto’s voor de programma’s. Deze leningen zijn bij verstrekking geheel voorzien. Op het moment 

van terugbetaling vloeit de vrijval van de voorziening ten gunste van het resultaat. Aflossingen zijn 

overeenkomstig het aflossingschema gefactureerd en worden gewoonlijk verrekend met uitgaan-

de projectbetalingen. Het gefactureerde, maar nog niet verrekende bedrag bedroeg ultimo 2017 € 

15.689.

(2) Materiële vaste activa

Per 31 december lopend jaar 295.968

Per 31 december vorig jaar 258.581

Gebouwen Inventaris Auto Totalen

2017 2017 2017 2017

Boekwaarde 1-1 111.268 136.301 11.010 258.580

Investering 106.089 6.409 112.498

Afschrijving -994 -72.223 -1.893 -75.110

Boekwaarde 31-12 110.274 170.167 15.526 295.968

Aanschafwaarde per 31-12 112.263 506.814 42.864 661.940

Cumulatieve afschrijvingen -1.988 -336.647 -27.337 -365.972

Boekwaarde 31-12 110.274 170.167 15.526 295.968

In 2012 is een pand in Oud-Beijerland aangekocht, wat al jarenlang gehuurd werd door het 

plaatselijke comité en werd gebruikt als winkelruimte.

De aankoopwaarde, komend uit een schenking, lag ver onder de WOZ-waarde/taxatiewaarde van 

de grond, daarom werd tot en met 2015 niet afgeschreven. In 2016 is vanwege de verwerking van 

een te lage inkomst in 2012 een aanvullende inkomst verwerkt. De waarde van de grond bedraagt 

€ 30.000, hierop wordt niet afgeschreven. Op het pand (exclusief de grond) wordt afgeschreven, 

gebaseerd op een levensduur van 40 jaar en een restwaarde van € 42.500.

De investeringen in inventaris betreffen met name vervangingen van hard- en software en een 

huurdersinvestering in het gehuurde onroerend goed in Gorinchem. De afschrijving van hard- en 

software is 33,3%, investeringen in het kantoorgebouw 10% en van de overige inventaris 20% van 

de aanschafwaarde. 

Voor fondsenwervers die veel onderweg zijn, zijn uit kostenoogpunt vier auto’s aangeschaft, 

waarbij zuinigheid van grote invloed is op de keuze bij aanschaf. Deze auto’s worden per jaar 

afgeschreven met 20% van de aanschafwaarde, rekening houdend met hun restwaarde.

In Stichting Woord en Daad winkels hebben investeringen in winkelinrichting plaatsgevonden in 

nieuw geopende en te openen winkels die in 5 jaar worden afgeschreven.

3) Financiële vaste activa

Per 31 december lopend jaar 14.322.450

Per 31 december vorig jaar 7.992.590
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Overige leningen
New World Campus U.A. 
Het betreft twee leningen aan Coöperatie New World Campus 

U.A., een initiatief om samenwerking binnen de sector te 

bevorderen. Het totaal van deze lening, verstrekt in 2013 en 

2014 bedraag € 100.000, bij staking van de bedrijfsactiviteiten 

wordt deze lening afgelost. De overeengekomen rentevergoe-

ding bedraagt 4% per jaar. In 2016 heeft een aanvullende 

werkkapitaalfinanciering plaatsgevonden. Dit was een bedrag 

van € 85.000, waarop eveneens 4% rente wordt berekend. Een 

voorziening voor oninbaarheid word niet noodzakelijk geacht. In 

2017 zijn de eerste aflossingen overeenkomstig afspraken 

ontvangen. Begin 2018 zijn nieuwe condities overeengekomen.

Business 4 Development
In het verslagjaar is een renteloze lening verstrekt aan Business 

4 Development B.V. voor de ontwikkeling van Wiki Change. 

Aflossing zal plaats vinden vanaf 2019 via 10% van de gereali-

seerde licentie-omzet over het voorgaande jaar, voor het eerst in 

februari 2019 over het jaar 2018. Woord en Daad is gerechtigd 

kosteloos gebruik te maken van de te ontwikkelen tool.

Achtergestelde lening aan Incluvest B.V. inzake een doorgeleend 
bedrag Inclusive Agribusiness Development
In het verslagjaar is een lening verstrekt aan Incluvest B.V. ter 

financiering van een deel van een door hen te financieren 

IAD-programma in de vorm van een achtergestelde lening. 

Incluvest B.V. hoeft deze lening niet terug te betalen als de onder-

liggende investering door Incluvest wordt afgeboekt. Het 

beleggingsrisico van deze investeringen ligt daarmee, voor het 

aandeel van de verstrekte lening bij Woord en Daad Bij de 

bepaling van de voorziening voor oninbaarheid op deze lening 

kan het percentage voorziening voor oninbaarheid, wat Incluvest 

B.V. ultimo 2017 toepast op haar lening mede van invloed op de 

bepaling van het percentage dat Woord en Daad op deze lening 

voorziet. Echter is de vraag of er een voorziening verwerkt, 

vooral afhankelijk van de inschatting die Woord en Daad zelf ook 

maakt over de vraag aan het einde van de looptijd van de lening 

er daadwerkelijke sprake zal zijn van aan afboeking bij Incluvest 

die er toe leidt, dat (een deel van) de lening niet terug betaald 

wordt. Woord en Daad heeft momenteel geen voorziening voor 

oninbaarheid op deze lening getroffen. Het rentepercentage 

bedraagt 1% per jaar. De lening heeft een looptijd tot uiterlijk 31 

maart 2023, waarop aflossing ineens plaats dient te vinden. 

Tevens heeft Woord en Daad het recht om de lening om te zetten 

in aandelen Incluvest B.V. Behorend bij de verstrekking van deze 

lening heeft Woord en Daad fondsen geworven, die betrekking 

hebben op bestedingen verbonden aan deze doelstelling. Deze 

ontvangen geoormerkte bestedingen voor deze activiteiten (IAD 

programma) staat bestemd binnen het fonds “Noot aan de man” 

voor een bedrag van € 219.000 ultimo 2017 en is opgenomen 

onder de fondsen (8).

Achtergestelde lening aan Stichting PSI
In het kader van de overdracht van de leningportefeuille met 

betrekking tot bedrijfsontwikkeling is in 2012 een achtergestelde 

lening afgesloten met Stichting PSI. Deze lening heeft een looptijd 

van tien jaar (die daarna eventueel verlengd kan worden). Het 

volledige leningbedrag zal aan het einde van de looptijd worden 

afgelost. Over de uitstaande hoofdsom is een rente verschuldigd 

van 1%. Stichting PSI hoeft deze lening niet terug te betalen als de 

onderliggende investeringen, die gedaan worden door Incluvest 

B.V. afgeboekt worden. Inmiddels zijn alle onderliggende ofwel 

afgeboekt en in mindering gebracht op de lening van Woord en 

Daad of is een laatste uitstaande investeringen in 2017 door 

Incluvest terug ontvangen. Afboeking van de lening als gevolg van 

het afboeken van de onderliggende investeringen is niet meer aan 

de orde.  

In het verslagjaar heeft Stichting PSI gebruik gemaakt van de 

contractuele mogelijkheid om op de bestaande leningenportefeuil-

le een afboeking te doen, aangezien er met PSI afspraken gemaakt 

zijn dat de te ontvangen bedragen van een partnerorganisatie, die 

mogelijkerwijs nog inbaar zijn ten goede zullen komen aan PSI en 

niet meer terugbetaald hoeven te worden aan Woord en Daad. In 

verband met bovengenoemde afboeking, is ook de bijbehorende 

voorziening geheel vrijgevallen. Het resterende saldo ultimo het 

verslagjaar had betrekking op gelden uit de destijds overgedragen 

leningen die door Incluvest B.V. reeds zijn ontvangen. Dit bedrag 

mag PSI in overeenstemming met de leningsovereenkomst nog 

aanwenden voor investeringen binnen de deelneming van PSI, 

zijnde Incluvest. Incluvest heeft momenteel een substantieel 

bedrag aan liquiditeit beschikbaar waarmee de gehele lening per 

direct terugbetaald kan worden. Deze reden, in combinatie met het 

wegvallen van het risico dat de lening niet terugbetaald hoeft te 

worden bij afboekingen op de onderliggende investeringen, maakt 

dat er geen reden is voor het vormen van een voorziening.

2017 2016 cumulatief

Lening

Saldo per 1-1 respectievelijk 
verstrekkingsdatum 2.269.886 2.269.886 2.493.666

Afgelost 0 0 -223.780

Afgeboekt -1.185.874 0 -1.185.874

Saldo lening aan PSI per 31-12 1.084.012 2.269.886 1.084.012

Voorziening

Saldo per 1-1 1.185.874 2.269.886

Vrijval voorziening in boekjaar -1.185.874 1.084.012

Voorziening per 31-12 0 1.185.874

Nettobedrag van het saldo van 
de lening per 31-12 1.084.012 1.084.012

Deelneming Coöperatie PerspActive
In 2016 is de coöperatie PerspActive opgericht, samen met 

zeven andere fondsenwervende organisaties, als voortzetting 

van de in 2012 gevormde ICCO-coöperatie. De leden in de 

coöperatie werken met elkaar samen in het bestrijden van 

armoede wereldwijd. De stortingen zijn geoormerkt als 

vermogen van de coöperatie en blijven eigendom van de 

inbrengers. Ultimo 2017 bestaat de samenwerking uit acht 

leden. Op deze deelneming wordt geen invloed van betekenis 

uitgeoefend, zodat deze is gewaardeerd op kostprijs.

Het verloop was in het verslagjaar als volgt: 2017 2016

Saldo per 1-1  197.000  197.167 

Uitgekeerd in boekjaar - 167 -

Saldo per 31-12 197.000 197.000

Deelneming iMPACT Booster Holding B.V.
iMPACT Booster Holding B.V. is opgericht per 15 december 

2015 en is gevestigd te ‘s-Gravenhage. In het verslagjaar werd 

de jaarrekening 2016 ontvangen, wat leidde tot een aangepast 

deelnemingsresultaat in het verslagjaar. Voor 2017 wordt een 

deelnemingsresultaat van nihil verwacht. Het geplaatst en 

gestort aandelenkapitaal bestaat uit 100.000 aandelen met een 

waarde van € 0,01 per aandeel. De verdeling van het aandelen-

kapitaal is als volgt verdeeld over de aandeelhouders:
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Naam Plaats
Aantal  

aandelen
%

Stichting Woord en 
Daad Gorinchem 47.990 47,99%

Fair & Sustainable 
Participations B.V. Utrecht 41.570 41,57%

Coöperatie New World 
Campus U.A. 's-Gravenhage 10.440 10,44%

Op deze deelneming wordt invloed van betekenis uitgeoefend, 

deze wordt gewaardeerd volgens nettovermogenswaarde.

In het verslagjaar is het resultaat deelneming separaat in de 

staat van baten en lasten verwerkt, zie toelichting onder (28).

Het verloop was in het verslagjaar als volgt: 2017 2016

Saldo per 1-1  263.514  479 

Stortingen in boekjaar  -    232.475 

263.514  232.954 

Deelnemingsresultaat -61.299  30.560 

Saldo per 31-12  202.215  263.514 

Deelneming Business Booster Fund
Woord en Daad neemt deel in het Business Booster Fund, 

opgericht in december 2016 en is gevestigd in Utrecht. 

Gedelegeerd fondsbeheerder is Stichting Business 4 Impact, die 

dit op haar beurt heeft doorgedelegeerd aan Agribusiness 

Booster B.V. In juli 2017 heeft Woord en Daad een aanvullend 

bedrag van € 250.000 gestort in het Business Booster Fund 

conform eerder gemaakte afspraken. In het verslagjaar werd de 

jaarrekening 2016 van het Business Booster Fund ontvangen, 

wat leidde tot het deelnemingsresultaat in het verslagjaar. Voor 

2017 is het deelnemingsresultaat nog niet beschikbaar en 

derhalve nog niet verwerkt. Aangezien Woord en Daad 

zeggenschap heeft over de bestemming van haar inleg, en ter 

wille van het inzicht wordt deze deelneming gewaardeerd 

volgens de netto-vermogenswaarde.

Naam Plaats Inleg %

Stichting Woord en 
Daad Gorinchem 500.000 8,93%

ICCO Cooporaton Utrecht 5.000.000 89,29%

Stichting Wilde Ganzen Hilversum 100.000 1,79%

Het verloop was in het verslagjaar als volgt: 2017 2016

Saldo per 1-1  250.000  -   

Gestort in boekjaar (liquide middelen)  250.000  250.000 

500.000  250.000 

Deelnemingsresultaat -81.865  -   

Saldo per 31-12  418.135  250.000 

Recpitulatie deelnemingen 2017 2016

Saldo per 1-1  710.514  197.646 

Mutaties in het boekjaar  106.836  512.868 

Saldo per 31-12 deelnemingen  817.350  710.514 

Vorderingen op subsidiënten
Dit betreffen vorderingen samenhangend met inkomsten vanuit contracten, waarvan de het te verwachten ontvangstmoment naar 

verwachting plaatsvindt op een tijdstip later dan 1 jaar na afloop van het verslagjaar. Tegenover deze vorderingen met een langlopend 

karakter staan bijbehorende toegezegde verplichtingen aan partnerorganisaties met een langlopend karakter.

Subsidies overheden: 2017 2016

Ministerie Buitenlandse zaken Employable Youth Ethiopië (EYE), totaal 3.768.724 4.878.639

minus opgenomen onder kortlopend - 1.263.861

langlopend deel 3.768.724 3.614.778

Rijksdienst voor ondernemend Nederland Cashew West-Afrika 1.101.935 1.445.120

Rijksdienst voor ondernemend Nederland Bonen Guatemala 64.159 106.317

Rijksdienst voor ondernemend Nederland Drops4Crops Burkina Faso 1.282.165 -

Norwegian Agency for Development Job Booster Burkina Faso 4.114.787 -

Europese Unie, Bee Diverse Honey Oeganda 259.345 -

United Nations Haiti Zonne-energie Afrika 14.327 40.000

Geworven e\igen bijdragen op subsidies overheden:

Eigen bijdragen Cashew West-Afrika 494.713 616.408

Eigen bijdragen Bonen Guatemala 47.182 66.805

Eigen bijdragen Job Booster Burkina Faso 402.060 -

Eigen bijdragen Drops4Crops Burkina Faso 120.000 -

Overige langlopende vorderingen op subsidiënten:

Noodhulp - 25.000

Totaal vorderingen op subsidiënten 11.669.397 5.914.428

(4) Voorraden

Per 31 december lopend jaar 523.787

Per 31 december vorig jaar 862.551

Goederenvoorraad per 31 december: 2017 2016

In magazijn in gorinchem tegen inkoopprijs:

Voorraad postzegels 438.000 789.900

Voorraad kerstkaarten, leesboekjes, tijdschriften 0 3.120

Voorziening voor incourant op voorraad kerstkaarten 0 -343

438.000 792.677
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Goederenvoorraad per 31 december: 2017 2016

Goederenvoorraden bij comités tegen gefactureerde inkoopprijs 47.573 45.895

Goederenvoorraden bij (kringloop)winkels 20.824 0

Voorraad postzegels bij comité Gorinchem en overige comités 17.391 23.978

Totaal voorraad 523.787 862.551

In 2013 heeft Woord en Daad een eigen Woord en Daad 

postzegel laten drukken, die verkocht wordt via de comités. 

Wegens het succes hiervan zijn eind 2015 en eind 2016 

aanvullende bestellingen geplaatst. In verband met toekomstige 

prijsstijgingen van postzegels die reeds zijn aangekondigd is een 

voorraad voor circa 1 jaar aanwezig in het (externe) magazijn. 

De waarde van de goederenvoorraden bij (kring)loopwinkels 

vanuit Stichting Woord en Daad winkels worden gewaardeerd, 

voor zover het door hen ingekochte goederen betreft. De 

voorraad gegeven goederen in de (kringloop)winkels wordt niet 

gewaardeerd.

(5) Vorderingen

Per 31 december lopend jaar 4.328.603

Per 31 december vorig jaar 4.257.859

Per 31 december nog te ontvangen: 2017 2016

Nog te ontvangen baten uit legaten en erfenissen  492.685  373.216 

Nog te ontvangen baten uit subsidies overheden, 
particulieren, en/of andere fondsenwervende 
organisaties

 2.226.541  2.632.298 

Nog te ontvangen baten van bedrijven en/of 
vermogensfondsen  1.043.785  673.363 

Nog te vorderen/verrekenen projectsaldi van 
partners  157.166  111.503 

Voorschotten projectsaldi aan partners  8.697  33.900 

Nog te vorderen baten uit kindsponsorgelden  138.614  176.657 

Debiteuren  137.603  154.102 

Waarborgsommen  519  519 

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten  122.993  102.301 

Totaal 4.328.603 4.257.859

In het saldo van de vorderingen op debiteuren is rekening 

gehouden met een voorziening voor oninbaarheid, gebaseerd op 

individuele beoordeling Dit was een bedrag van nihil, evenals in 

2016. De te vorderen bedragen ten aanzien van de te ontvangen 

bedragen subsidies overheden, particulieren, kerkelijke donoren, 

Reserves stand 1-1-2017 dotaties koersresultaat overige mutaties stand 31-12-2017

Stichtingskapitaal  272  -    -    -    272 

Continuïteitsreserve  2.446.868  42.455-  -    -    2.404.413 

Bestemmingsreserves:

- Reserve koersverschillen sponsorprogramma  522.301  175.986  104.436-  -    593.851 

- Reserve overige koersverschillen  151.618-  69.298  209.806  -    127.487 

- Reserve gerealiseerde deelnemingsresultaten  29.481-  -    -    83.123-  112.604-

Algemene reserve  873.473-  -    -    1.047.544  174.071 

Totaal reserves  1.914.869  202.829  105.371  964.421  3.187.490 

Participaties
In 2009 heeft Woord en Daad in het kader van de doelstelling 

voor € 10.000 aan participaties aangeschaft in het Oikocredit 

Nederland Fonds. De waarde van deze participaties ultimo 2017 

bedraagt € 9.823. In 2017 heeft Woord en Daad € 152 dividend 

ontvangen.

Participaties 2017 2016

Oikocredit  9.823  9.823 

Omwille van aard en omvang zijn deze verantwoord onder de 

banktegoeden.

Reserves en fondsen

(7) Reserves

Per 31 december lopend jaar 3.187.490

Per 31 december vorig jaar 1.914.869

Stichtingskapitaal
Betreft het ingelegde kapitaal van € 272 bij oprichting in 1973.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve heeft als doel om bij een eventuele 

terugloop van de inkomsten een opvang te hebben voor de 

doorloop van organisatiekosten. Woord en Daad kende tot 

2016 een norm van 7,5% van de geraamde inkomsten van het 

volgende jaar. Als gevolg van projectmatig werken, heeft Woord 

en Daad met ingang van het verslagjaar 2016 de berekenings-

methodiek gewijzigd. De hoogte van de continuïteitsreserve 

scholen, andere fondsenwervende organisaties, bedrijven en/of 

vermogensfondsen met een verwachte betaaldatum van langer 

dan 1 jaar, zijn separaat gepresenteerd onder de financiële vaste 

activa. In de vorderingen ultimo 2017 is een bedrag begrepen van  

€ 25.265 (2016 € 15.562) aan vooruitbetaalde kosten met een 

resterende looptijd van meer dan 1 jaar.

(6) Liquide middelen

Per 31 december lopend jaar 5.205.310

Per 31 december vorig jaar 3.123.046

Liquide middelen per 31 december: 2017 2016

Kasgelden (incl. vreemde valuta)  3.375  1.085 

Banktegoeden (incl. spaarrekeningen)  4.927.144  2.827.741 

Kruisposten 27.217 0

Comités (kas, bank-, girotegoeden)  237.751  284.398 

Subtotaal banktegoeden en kasgelden 5.195.487 3.113.223

De liquide middelen staan ter vrije beschikking, behoudens 

hetgeen bij de comités en regio-ondernemers staat. In geval 

van calamiteiten kan vanuit het hoofdkantoor hier eveneens 

over worden beschikt.
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wordt berekend op 40% van de geraamde kosten van de 

werkorganisatie van het volgende jaar. Op basis van de richtlijn 

van Goede Doelen Nederland mag de reserve voor maximaal 

1,5 maal de kosten van de werkorganisatie van het verslagjaar 

zijn (voor Woord en Daad maximaal € 9.016.551). Het saldo van 

de continuïteitsreserve ligt dus ruimschoots binnen de 

maximaal toegestane norm. De hoogte van de continuiteitsre-

serve is afgestemd op de eventueel af te wikkelen verplichtin-

gen met betrekking tot arbeidsverhoudingen en overige 

contracten. 

Deze reserve is niet beschikbaar als liquide middelen, maar 

gebruikt ter financiering van de investeringen in hard- en 

software in de afgelopen jaren en in financiële en materiële 

vaste activa. Bij de beoordeling van de hoogte van deze reserve 

is tevens de hoogte van de algemene reserve van belang. Zie 

ook de toelichting zoals opgenomen onder algemene reserve.

Bestemmingsreserves
Reserve koersverschillen sponsorprogramma:
In het boekjaar is via heffing op de sponsorinkomsten € 

175.986 aan de reserve koersverschillen sponsorprogramma 

toegevoegd. Het gerealiseerde koersverlies met betrekking tot 

het sponsorprogramma bedroeg in het boekjaar € 104.436. Per 

31 december resteert een saldo van € 593.851.

Reserve koersverschillen overige programma’s:
In het boekjaar is via een opslag op de overige programmabe-

stedingen (dus exclusief sponsorprogramma) een bedrag van € 

69.298 toegevoegd aan de reserve koersverschillen overige 

programma’s. De koerswinst met betrekking tot deze program-

ma’s bedroeg in het boekjaar € 209.806. Per 31 december 

bedraagt het saldo € 127.487 positief.

Reserve gerealiseerde deelnemingsresultaten:
Deze reserve wordt met ingang 2016 gevormd op initiatief van 

Woord en Daad en dient te worden onderscheiden van de 

wettelijke reserve deelnemingen. In deze reserve worden 

deelnemingsresultaten en resultaten van verbonden partijen 

separaat verantwoord. Deze reserve wordt onderscheiden van 

de algemene reserve om rollen en verantwoordelijkheden intern 

goed te scheiden.

Algemene reserve:
De beginstand van de algemene reserve was € 873.473 

negatief, ultimo 2017 was de stand € 210.335 positief 

(enkelvoudig Woord en Daad), als gevolg van een herstelplan 

wat in 2017 is uitgevoerd. Hiermee voldoet de algemene 

reserve weer aan de norm van het bestuur van tussen 0% en 

7,5% van de inkomsten. De algemene reserve dient ter dekking 

van projectuitgaven van projecten waarvoor niet voldoende 

specifieke giften ontvangen zijn. In tegenstelling tot de 

continuïteitsreserve (die bedoeld is voor het opvangen van de 

organisatiekosten bij teruglopende inkomsten) is de algemene 

reserves bedoeld voor bestedingen aan de doelstelling. Deze 

dient ter dekking van kosten en bestedingen, waartegenover 

geen of onvoldoende inkomsten tegenover staan.

In 2017 is gestuurd op een pakket maatregelen om de algeme-

ne reserve weer aan de norm te laten voldoen. Zo is er flink 

ingezet om projecten uit 2016 die vanuit algemene middelen 

waren gedekt alsnog te werven. Dit is in ongeveer tweederde 

van de gevallen gelukt. Daarnaast is er strikte monitoring 

geweest op de voortgang van de fondsenwerving (via speciale 

software voor fondsmatching) en zijn pas toekenningen gedaan 

als deze afgedekt waren met specifieke inkomsten. Daarmee is 

voorfinanciering vanuit algemene middelen voorkomen. Tevens 

wordt bij projecten waar subsidies zonder overheaddekking op 

binnenkomen als totaalproject inclusief overheaddekking 

geworven, zodat vanuit de eigen bijdrage overheaddekking 

ontstaat voor het totaalprogramma. Bij programmavoorstellen 

richting scholen is in de loop van 2017 een component 

bewustwording in de voorstellen opgenomen, zodat op deze 

wijze financiering ontstaat voor het Bewustwordingsprogram-

ma. Vanaf 2017 wordt volledig gewerkt met projectopdrachten 

waarbij het beslag op uren voor projectmanagement en 

expertise wordt zichtbaar gemaakt en de projectleider ook 

verantwoordelijk is voor de werving hiervan. Hiermee ontstaat 

een meer op maat gesneden benadering, die beter recht doet 

aan de huidige praktijk en een onnodige beslag op algemene 

middelen voorkomt. 

De algemene reserve van Woord en Daad Winkels bedraagt per 

ultimo 2017 € 48.033 negatief. Dit komt door aanloopverliezen 

in 2016. De verwachting is dat dit verlies in 5 jaar zal worden 

ingelopen. Het eerste deel is in 2017 ingelopen.

Er is voor gekozen om geen reserve financiering activa te 

vormen ten behoeve van de bedrijfsvoering.

(8) Fondsen

Per 31 december lopend jaar 3.095.420

Per 31 december vorig jaar 1.343.273

Bestemmingsfondsen:
stand  

1-1-2017
mutaties

stand  
31-12-2017

Sponsorfondsen (zie ook 
appendix 2) 14.979 626.608 641.587

INCE fondsen 0 249.587 249.587

Garantiefonds 6.258 -3.989 2.269

Bestemmingsfondsen 
noodhulp 514.809 231.499 746.308

Overige bestemmingsfondsen 807.227 648.441 1.455.668

Totaal bestemmingsfondsen 1.343.273 1.752.147 3.095.420

Sponsorfondsen
Per partner wordt een fonds aangehouden waarin de ontvangen 

sponsorgelden gestort worden en waaruit de projectbetalingen 

gedaan worden. Een sponsorfonds kan zowel een positief als 

een negatief saldo hebben. Omdat er sprake is van onderlinge 

solidariteit wereldwijd voor wat betreft overschotten en 

tekorten, is het positieve totaalsaldo onder de fondsen 

verantwoord. Voor een overzicht van de sponsorfondsen zie 

appendix 2. 

INCE fondsen
Vanaf 2017 wordt vanuit de inkomsten sponsoring € 1 per 

maand per kind gedoteerd aan de zogenaamde INCE fondsen. 

Deze fondsen worden op landenniveau bijgehouden. Ze worden 

specifiek gebruikt voor kwaliteitsverbetering van onderwijs, 

waaronder curriculumontwikkeling.

De totale dotatie bedroeg in 2017 € 352.365. Een bedrag van € 

102.778 is in 2017 besteed. Per 31 december 2017 resteert 

een saldo van € 249.587. Per land wordt actief gekeken hoe de 

kwaliteit van onderwijs kan worden verbeterd.

Garantiefonds bedrijfsontwikkeling
Per 2 januari 2012 is het garantiefonds, behoudens € 50.000 

overgedragen aan Stichting PSI. Het garantiefonds kan ingezet 

worden voor het afdekken van leningen bij partnerorganisaties. 

In 2016 is een lening verstrekt aan SPONG in Burkina Faso ter 
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Naam fonds Bedrag 1-1 Mutatie Bedrag 31-12 Afwikkeling

Bestemmingsfondsen noodhulp

Noodhulp Vluchtelingen 37.816 -37.816 0 Besteding in 2018

Noodhulp Irak 120.503 -120.503 0 Besteding in 2018

Noodhulp aardbeving Nepal 7.842 -5.842 2.000 Besteding in 2018

Noodhulp orkaan Matthew Haïti 348.648 -211.323 137.325 Besteding in 2018

Noodhulp modderstromen Sierra Leone 0 15.997 15.997 Besteding in 2018

Noodhulp droogte Ethiopië 0 220.636 220.636 Besteding in 2018

Noodhulp typhoon Filipijnen 0 8.874 8.874 Besteding in 2018

Noodhulp overstromingen Oost-Azië 0 349.425 349.425 Besteding in 2018

Noodhulp algemeen 0 12.050 12.050 Besteding in 2018

Totaal 514.809 231.499 746.308

Overige bestemmingsfondsen

DEL - CSS sponsoring boys CBESP 31.212 -28.380 2.832 Besteding in 2018

Kinderfonds C.G. van Woudenberg 34.530 2.000 36.530 alleen rente te besteden

Kinderfonds Nelleke Regina 45.378 0 45.378 alleen rente te besteden

Learn for Work Ethiopië 2012-2016 24.944 -24.944 0 Afgewikkeld

FDOV Cashew West-Afrika 51.792 -51.792 0 Afgewikkeld en deels begrepen  
in Noot aan de man

Inclusieve Agribusiness Ontwikkeling Filipijnen 33.298 17.986  51.284 Besteding in 2018

Inclusieve Agribusiness Ontwikkeling Tsjaad 0 4.833  4.833 Besteding in 2018

Inclusieve Agribusiness Ontwikkeling Oeganda 15.015 -15.015  -   Afgewikkeld

Inclusieve Agribusiness Ontwikkeling Sierra Leone 47.591 -47.591  -   Afgewikkeld

Fonds Business Booster Fund 0 20.317  20.317 Dekking deelneming Business Booster Fund

Noot aan de man 0 219.000  219.000 Besteding in 2018 en ter dekking  
van vestrekte lening Incluvest.

Onderwijs Guatemala 41.403 -41.403  -   Afgewikkeld

Onderwijs Colombia 6.711 -1.789  4.922 Besteding in 2018

Onderwijs Filipijnen 3.219 -3.219  -   Afgewikkeld

Onderwijs Sierra Leone 23.694 -23.694  -   Afgewikkeld

Onderwijs India 0 15.192  15.192 Besteding in 2018

Learn2Learn 0 17.233  17.233 Besteding in 2018

Vakonderwijs Nicaragua 21.577 -21.577  -   Afgewikkeld

Vakonderwijs Uganda 0 37.421  37.421 Besteding in 2018

Job Booster Mozambique 0 9.250  9.250 Besteding in 2018

Water, hygiëne & sanitatie Ethiopië 23.276 -23.276  -   Afgewikkeld

Water, hygiëne & sanitatie Ethiopië IWRM 0 6.170  6.170 Besteding in 2018

Water, hygiëne & sanitatie Haïti 66.463 76.222  142.685 Besteding in 2018

Water, hygiëne & sanitatie Bangladesh 0 4.859  4.859 Besteding in 2018

Huizenbouwprogramma Bangladesh 44.516 159.710  204.226 Besteding in 2018

Innovatieprogramma Burkina Faso (Solar) 26.479 -15.447  11.032 Besteding in 2018

Algemeen Haïti 3.250 0  3.250 Besteding in 2018

Just Care 10.317 -2.384 7.933 Besteding in 2018

Lobby Safe Motherhood Bangladesh 0 40.520 40.520 Besteding in 2018

financiering van een auto. Het garantiefonds is 

in 2016 aangewend ter dekking van de 

boekingen van de voorziening. In 2017 zijn 

aflossingen terugkomen, zodat de voorzienin-

gen konden vrijvallen in het garantiefonds. Dit 

is in het boekjaar weer ingezet ter afdekking 

van een autolening vanuit 2015

die destijds vanuit algemene middelen was 

voorgefinancierd.

Bestemmingsfondsen noodhulp/overige 
bestemmingsfondsen
Giften met een specifieke bestemming 

worden gebruikt voor de betaling van de 

projectkosten. Voor zover de gelden nog niet 

besteed zijn worden zij in een bestemmings-

fonds gestort. Ook giften waarvan het kapitaal 

in stand moet blijven en alleen de rentebaten 

besteed mogen worden voor de hulpverlening 

worden in een fonds opgenomen. In de 

bestemmingsfondsen liggen ook liquiditeiten 

vast om de projectbetalingen steeds tijdig te 

kunnen verrichten.

Per 31 december van het boekjaar zijn de 

volgende bestemmingsfondsen aanwezig (zie 

tabel)
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* Voorheen genoemd Merwe-Oord/Voxcie. Dit fonds is in 2016 gebruikt ter dekking van de inbreng in de deelneming in het Business Booster Fund.

Naam fonds Bedrag 1-1 Mutatie Bedrag 31-12 Afwikkeling

Overige bestemmingsfondsen

Projectverplichtingen langlopend
Tegenover de aangegane verplichtingen met 

de diverse consortiumpartners staan vorderin-

gen met een langlopend karakter, gepresen-

teerd onder de financiële vaste activa.

Langlopende schulden overig
In 2007, 2008 en 2009 hebben vijf donoren 

leningen verstrekt aan Woord en Daad. Deze 

leningen zijn doorgeleend aan een partneror-

ganisatie (rente 5% per jaar) ter financiering 

van een conferentiecentrum. Eind 2012 is de 

vordering van de partnerorganisatie overge-

dragen aan betreffende donoren, waarmee de 

leningen van de donoren niet meer op de 

balans van Woord en Daad voorkomen. 

Woord en Daad blijft deze financiering echter 

wel faciliteren.

Aangezien de jaarlijkse terugbetaling door de 

partnerorganisatie hoger is dan de jaarlijkse 

terugbetaling aan de donoren, leidt dit tot een 

schuldpositie op lange termijn (de laatste 

terugbetalingstermijn aan de donoren in 2021 

is hoger). Het verschil per 31 december 2017 

bedraagt € 26.191 (2016: € 22.917).

Met vier van de vijf donoren is een jaarlijkse 

rente van 2,5% afgesproken en met één een 

percentage van 5%. Deze laatste stort een 

deel hiervan weer terug als gift.

In 2016 is door een donor een lening verstrekt 

van € 50.000 voor de financiering van de 

aangeschafte voorraad postzegels ultimo 

2015. Deze lening heeft een looptijd tot 

ultimo 2020, waarbij aflossing ineens 

plaatsvindt aan het einde van de looptijd.

De verschuldigde rente bedraagt 1% per jaar. 

Als zekerheid is pandrecht verstrekt tot  

€ 50.000 op de voorraad postzegels.

In 2015 is door een donor een renteloze 

lening verstrekt van € 125.000 voor de 

financiering van de toekomstige verplichtin-

Geef ze een 10 0 37.183 37.183 Besteding in 2018

Kinderhulp 0 319.155 319.155 Besteding in 2018

Onderwijs algemeen 0 9.319 9.319 Besteding in 2018

Schoemantelfonds reguliere projecten 0 0 0 Fonds op naam blijft beschikbaar

Home Foundation Bangladesh 60.209 -60.209 0 Fonds op naam blijft beschikbaar

VoxImpuls * 140.992 0 140.992 Dekking deelneming Business Booster Fund

Blue Marlin 0 0 0 Fonds op naam blijft beschikbaar

Bouwgroepfonds Genemuiden 0 15.725 15.725 Besteding in 2018

Business Club Het Groene Hart 0 0 0 Fonds op naam blijft beschikbaar

Esselink Beheer Fonds 0 0 0 Fonds op naam blijft beschikbaar

Ruiterfonds 40.334 -3.834 36.500 Besteding in 2018

MareJan 0 0 0 Fonds op naam blijft beschikbaar

Feije en Janke Elzinga Fonds 7.960 0 7.960 Besteding in 2018

Zuidplasfonds 0 0 0 Fonds op naam blijft beschikbaar

Overige bestemmingsfondsen < € 2.500 3.069 901 3.970 Besteding in 2018

Totaal 807.227 648.439 1.455.668

(10) Langlopende schulden

Per 31 december lopend jaar  11.487.270 

Per 31 december vorig jaar  7.927.048 

Projectverplichtingen langlopend 2017 2016

De projecten waarvoor een langlopende verplichting openstaat zijn:

Consortiumpartners Employable Youth Ethiopië (EYE)  3.538.024  4.805.619 

Consortiumpartners FDOV Cashew West-Afrika  1.937.308  2.458.054 

Consortiumpartners FDOV Bean Guatemala  100.788  189.214 

Consortiumpartners FDW Drops4Crops Burkina Faso  1.508.796  -   

Consortiumpartners Job Booster Burkina Faso  3.970.143  -   

Consortiumpartners Bee Diverse Honey Oeganda  306.020  -   

Noodhulp aardbeving Nepal  -    280.001 

Overige projecten  -    46.243 

Subtotaal projectverplichtingen langlopend  11.361.079  7.779.131 

Langlopende schulden overig  126.191  147.917 

Totaal langlopende schulden  11.487.270  7.927.048 

Alle langlopende schulden hebben een looptijd van langer dan 1 en korter dan 5 jaar, evenals in 2016.

74 Financiële verantwoording: waterkracht



(11) kortlopende schulden

Per 31 december lopend jaar 8.343.269

Per 31 december vorig jaar 6.924.914

Verplichtingen per 31 december 2017 2016

Projectverplichtingen kortlopend  6.498.919  4.531.605 

Ongerealiseerd koersresultaat projectverplichtingen en -vorderingen  191.999-  40.831 

Vooruitontvangen baten kindsponsoring  765.309  771.328 

Vooruitontvangen van bedrijven en vermogensfondsen  299.968  46.620 

Crediteuren  286.842  662.870 

Belastingen, salarissen en sociale lasten  284.329  299.063 

Vakantiegeld en vakantiedagen *  296.026  254.582 

Rekening-courant stichting PSI  -    86.542 

Rekening-courant COEH  13.392  19.404 

Geleende gelden o/g  -    500 

Overige schulden en overlopende passiva  90.484  211.568 

Totaal schulden op korte termijn  8.343.269  6.924.914 

Het saldo vakantiedagen betreft ultimo 2017 een bedrag van € 159.163. In 2016 bedroeg dit € 109.373.

Projectverplichtingen kortlopend
De projecten waarvoor een verplichting openstaat per 31 december zijn:

Verplichtingen per 31 december 2017

Employable Youth Ethiopië  1.538.890 

Job Booster Burkina Faso  2.059.447 

FDOV Cashew West-Afrika  730.732 

FDOV Bean Guatemala  100.788 

FDW Drops4Crops Burkina Faso  158.910 

Honey Bee Diverse Oeganda  153.010 

WASH Tigray Ethiopië  154.863 

Noodhulp Droogte Oost-Afrika  390.995 

Noodhulp aardbeving Nepal  272.051 

Noodhulp tyfoon Filipijnen  154.008 

Rekening-courant bankier
In 2016 is door de Rabobank een krediet in 

rekening-courant verstrekt van € 300.000 

voor de financiering van de aangeschafte en 

aan te schaffen voorraden postzegels. Dit 

krediet is verstrekt voor onbepaalde tijd. De 

verschuldigde rente bedraagt het gemiddelde 

van het 1-maands-Euribor-tarief met een 

variabele opslag. Daarnaast wordt over het 

niet-gebruikte deel een bereidstellingsprovisie 

berekend van 0,6% op jaarbasis. Als zekerheid 

is pandrecht verstrekt op de aanwezige 

voorraad postzegels.

Niet in de balans opgenomen  
activa en verplichtingen
Huurcontract kantoor Spijksedijk Gorinchem
Per 1 november 2015 is een huurcontract 

afgesloten voor een periode van tien jaar, met 

een opzegtermijn van 12 maanden voor afloop 

van deze termijn. De jaarlijkse huurverplichting 

(inclusief servicekosten en btw) bedraagt  

€ 218.933.

Huurcontract kantoor USA
In 2016 heeft Woord en Daad een kantoor 

geopend in de USA, dit contract heeft een 

looptijd tot en met 31 december 2018 met 

een opzegtermijn van 3 maanden. De jaarlijkse 

huurverplichting (inclusief servicekosten en 

btw) bedraagt € 3.108.

Huurcontracten kringloopwinkels
De huurverplichtingen, behorend bij de 

bestaande en nieuw geopende (kringloop)

Verplichtingen per 31 december 2017

Noodhulp orkaan Haïti  131.243 

Noodhulp overstroming Azië  124.719 

Overige projecten met uitstaande verplichting < € 100.000  529.263 

Totaal  6.498.919 

winkels worden voldaan vanuit de opbrengsten 

van winkelcomités. De totale huurverplichtin-

gen bedragen € 244.596 per jaar

Inkomsten
Voor het jaar 2018 zijn toezeggingen vanuit 

bedrijfsleven, institutionele donoren en 

particulieren ontvangen tot een bedrag van  

€ 13.694.389 (2017 €: 13.023.968).

Projecten
Eind 2017 was er voor projecten in totaal voor 

€ 519.497 toegezegd aan partners voor het 

jaar 2018 en verder.

Informatie en Communicatie Technologie
Per 1 oktober 2016 is een contract afgesloten 

met een ICT-leverancier voor een periode van 

minimaal 3 jaar. De jaarlijkse verplichting 

bedraagt € 113.706 inclusief btw. Het 

maandbedrag wordt aangepast op basis van 

het daadwerkelijke gebruik van de ICT-applica-

ties.

Verstrekken lening u/g partnerorganisatie
In 2016 is met een partnerorganisatie 

overeengekomen om een lening te verstrekken 

ter financiering van een kantoor en trainings-

centrum. De eerste termijn is reeds verstrekt in 

2016. Per 31 december moet een bedrag van  

€ 88.692 nog worden verstrekt. Deze betaling 

is afhankelijk van het bouwproces en vindt 

naar verwachting in 2018 plaats.

Erfenissen met vruchtgebruik
Met ingang van het verslagjaar worden 

gen vanuit de business partner overeenkomst. 

Deze lening o/g heeft een looptijd van 5 jaar. 

De aflossingstermijnen zijn in 2015, 2016 en 

2017 in een gift omgezet, waardoor het saldo 

nog € 50.000 bedraagt.

In 2013 is door een donor een renteloze lening 

verstrekt van € 2.500. Deze lening o/g heeft 

een looptijd van 5 jaar. De jaarlijkse aflossing 

wordt omgezet in een gift, voor het laatst in 

2017.
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overeenkomstig de gewijzigde regelgeving 

erfenissen belast met vruchtgebruik ook in de 

inkomsten meegenomen. Woord en Daad 

heeft in het verleden een erfenis ontvangen, 

belast met vruchtgebruik. Wegens het 

ontbreken van voldoende beschikkingsmacht 

door Woord en Daad is deze niet meegeno-

men in de inkomsten. De waarde van het blote 

eigendom bedraagt ultimo 2017 € 47.500.

In totaal werden 323.184 giften ontvangen (2016: 323.001 giften)

**  In de overige giften zijn in het verslagjaar ook inkomsten in natura opgenomen voor een 

totaalbedrag van € 48.583 (2016: € 112.050). Dit betrof bedrijven die hun expertise om niet 

hebben ingezet ten behoeve van de programma’s van Woord en Daad.

** Toelichting op subsidies van overheden

In het boekjaar werd ontvangen van
Totaal Totaal Karakter Periode

2017 2016 Subsidie
MFS-2 subsidie Ministerie Buitenlandse Zaken Woord en Daad deel 0 500.000 Structureel 2011-2016

Rijksdienst voor ondernemen Nederland Cracking the nut 0 2.849.575 Incidenteel 2016-2020

Rijksdienst voor ondernemen Nederland Every Bean has its black 25.462 473.017 Incidenteel 2016-2021

Rijksdienst voor ondernemen Nederland Drops4Crops Burkina Faso 1.717.422 0 Incidenteel 2017-2024

Norwegian Agency for Development (Job Booster Burkina Faso) 5.933.566 0 Incidenteel 2017-2022

Europese Unie, delegation Oeganda 399.912 0 Incidenteel 2017-2020

Europese Unie, delegation Benin 91.300 179.990 Structureel 2016-2019

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Employable Youth Ethiopia) 0 6.166.500 Incidenteel 2016-2021

Totaal subsidies van overheden 8.167.662 10.169.082

*** Toelichting op Inkomsten van andere fondsenwervende organisaties

In het boekjaar werd ontvangen van 2017 2016

ICCO 7.658 33.000

Stichting Decimo 55.000 80.000

Foundation de France 0 70.000

EO Metterdaad 37.149 178.149

ZOA -1.683 12.000

Eigen bijdrage vanuit partners in Consortia 744.005 735.543

Edukans 6.904 93.123

United Nations Office for Project Services 5.125 128.211

World Servants 63.671 39.000

Aqua 4 All -1.070 23.083

Oxfam Novib 12.000

Overige 6.448 18.447

Subtotaal reguliere programma's 935.207  1.410.556 

EO-Metterdaad (noodhulp) 149.889 0

ZOA (noodhulp) 0 8.739

Subtotaal noodhulp 149.889 8.739

Totaal 1.085.096 1.419.295

****  € 500.000 van deze inkomsten bestaat uit baten vanuit eigen bijdragen van partnerorganisa-

ties in consortia.

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten
(bedragen x € 1,-)

Baten
Som van de geworven baten

Werkelijk lopend jaar 33.841.967

Begroot lopend jaar 39.855.309

Baten vorig jaar 34.162.139

2017 2016
Totaal Totaal 

(12) Baten van particulieren

Collecten 144.688 250.800

Sponsorgelden 9.191.540 8.618.087

Nalatenschappen 1.266.250 640.707

Overige giften * 3.283.985 3.359.955

13.886.463 12.869.549

(13) Baten van bedrijfsleven

Ledenbijdrage Business Platform 387.041 451.711

Sponsorgelden 581.590 520.602

Eigen bijdragen vanuit partners in consortia 850.000 1.559.049

Reeds verantwoorde meerjarige baten voor dekking eigen 
bijdragen ontvangen subsidies 745.043

Overige giften * 2.577.285 1.914.253

5.140.959 4.445.615

(14) Baten van subsidies van overheden***:

8.167.662 10.169.082

(15) Baten van andere organisaties zonder winststreven

Andere fondsenwervende organisaties *** 1.085.096 1.419.295

Kerken, kerkelijke donoren en scholen 2.362.677 2.509.845

Vermogensfondsen **** 3.199.109 2.748.753

6.646.882 6.677.893

Totaal geworven baten 33.841.967 34.162.139
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Het verloop van de meerjarige subsidies kan, met de bijbehorende toekenningen als volgt worden toegelicht:

Totaal subisidie 
inkomsten

Totaal inkomsten 
bij te dragen van 
WD & anderen

Totaal contract
Ultimo 2017 sub-
sidie inkomsten 

verantwoord

Ultimo 2017 eigen 
bijdrage consor- 

tiumpartners

Ultimo 2017 
geworven Woord 

& Daad

Ultimo 2017
Totaal inkomsten

Tot en met 2017 
toegekend con-

sortiumpartners

Rijksdienst voor ondernemend Nederland Cracking the nut 2.900.000 2.917.353 5.817.353 2.900.000 1.812.159 1.398.120 6.110.279 5.414.589

Rijksdienst voor ondernemend Nederland Every Bean has its black 641.948 695.444 1.337.392 516.948 445.444 87.000 1.049.392 798.330

Rijksdienst voor ondernemend Nederland Drops4Crops Burkina Faso 2.490.000 1.660.559 4.150.559 1.717.422 1.550.000 71.340 3.338.762 3.234.019

Norwegian Agency for Development Job Booster Burkina Faso 6.180.481 1.892.715 8.073.196 5.933.566 0 842.971 6.776.537 6.140.375

Europese Unie, delegation Oeganda Agribusiness (Bijen) 399.912 399.912 799.824 399.912 199.500 154.357 753.769 459.030

Europese Unie, delegation Benin Agribusiness (Banenprogramma) 350.000 189.981 539.981 222.395 0 120.376 342.771 315.378

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Employable Youth Ethiopia) ^^ 6.142.500 2.957.499 9.099.999 6.142.500 328.409 293.872 6.764.781 6.000.300

^^  de eigen inkomsten op dit contract zijn vrijwillig toegezegd

(16)  Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Werkelijk lopend jaar 1.020.593

Begroot lopend jaar 1.390.000

Baten vorig jaar 503.827

Leveranciersrol 2017 2016

Detachering medewerkers IAD en F&C bij Incluvest B.V. 120.062 119.270

Detachering medewerkers aan Stichting Woord en Daad Winkels 25.755 0

Administratieve dienstverlening aan COEH/EU-CORD 10.000 10.000

Detachering medewerkers aan onderwijsinstellingen 0 31.006

Detachering IF-medewerker aan andere fondsenwervende organisaties 56.971 40.134

Detachering medewerkers aan AgriBusinessBooster en ImpactBooster 55.794 82.377

Detachering medewerkers aan Gereformeerde Zendingsbond 0 13.259

Detachering medewerkers aan partnerorganisaties 0 32.305

Detachering overig (correcties voorgaande jaar) -1.981 6.579

Subtotaal inkomsten leveranciersrol 266.601 334.930

Inkomsten bewustwording: Doorberekende kosten van 

reizen in het kader van bewustwording 118.236 119.059

Brutowinst op verkoop artikelen Woord en Daad 21.693 49.838

Brutowinst op verkoop artikelen binnen Stichting Woord en Daad Winkels 614.063

Totaal baten als tegenprestatie voor leveringen van producten en/of diensten 1.020.593 503.827

Leveranciersrol en bewustwording
De opbrengsten leveranciersrol liggen hoger dan de begroting (€ 225.000), doordat het aantal 

Leveranciersrol en bewustwording De opbrengsten leveranciersrol liggen hoger dan de begroting 

(€ 220.000), doordat het aantal detacheringen hoger is geweest dan begroot,

en de gehanteerde uurtarieven in een aantal gevallen hoger zijn geweest dan de werkelijke kosten. 

De tegenoverliggende kosten van de leveranciersrol bedragen € 220.731 (zie ook appendix 3). De 

inkomsten bewustwording liggen iets onder de begroting (€ 130.000). De deelnemers betalen 

voor hun deelname aan reizen een eigen bijdrage.

Resultaat op verkopen artikelen 2017 2016

Omzet goederenverkoop 1.055.436 79.390

Inkoopwaarde verkoop & directe kosten 419.681 29.552

Brutowinst op verkopen artikelen 635.755 49.838

Kosten eigen organisatie 196.745 4.404

Nettowinst verkoop artikelen 439.010 45.434

Aanloopkosten van Stichting Woord en Daad winkels (2016) 0 60.041

Nettoresultaat 439.010 -14.607

Deze omzet goederenverkoop is inclusief de nettowinst op de verkoop van postzegels. Deze 

nettowinst van de postzegels van € 31.769 (2016: € 33.827) wordt grotendeels gerealiseerd door 

de comités en is tot en met 2016 verantwoord onder overige inkomsten particulieren. De 

vergelijkende cijfers zijn aangepast. De bijbehorende omzet van het comité wat de postzegels 

verkoopt, bedroeg € 411.661 (2016: € 428.028). In 2017 zijn in de omzet en kosten goederenver-

koop ook de verkopen van Woord en Daad Winkels in begrepen.
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Lasten
Niet tot uitkering gekomen verplichtingen
De bestedingen zijn verminderd met een bedrag € 360.035 wegens niet gedane bestedingen 

door partnerorganisaties in eerdere projectperiodes.

(17) Structurele programma’s *

Werkelijk lopend jaar 25.526.992

Begroot lopend jaar 33.968.864

Lasten vorig jaar 28.513.990

Directe bestedingen (zie appendix 1 en 2.  
appendix 1 is inclusief noodhulp) *

Rekening 2017 Begroting 2017 Rekening 2016

Educatie (EDU) 8.848.626 12.337.781 8.825.591

Vakonderwijs en Job Booster (TVET / JB) 7.653.387 6.519.865 8.258.815

Inclusieve Agribusiness Ontwikkeling (IAD) 2.380.978 6.352.000 8.103.417

Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) 3.957.113 5.007.000 432.098

Gezondheidsprogramma (HEALTH) -9.203 0 57.960

Huizenbouwprogramma (LCH) 572.359 1.000.000 545.894

Zonne-energie (SOLAR) 0 0 0

Beleidsbeïnvloeding (PI) 80.628 237.000 0

Capaciteitsopbouw (SPN) 20.853 243.004 152.699

Innovatieprogramma 22.182 150.000 25.691

Regio-allianties 71.781 48.000 64.830

PMEL ** 0 0 90.855

Overig (o.a. ICT t.b.v. Allianties) 230.414 214.506 317.897

Bestedingen partnerrol in Nederland ** 1.697.874 1.859.708 1.638.243

Totaal 25.526.992 33.968.864 28.513.990

*  Inclusief directe bestedingen aan lobby Zuiden.
**  Tot en met 2016 waren deze uitgaven inclusief Kennismanagement. Vanaf 2017 is Kennismanagement een aparte kostendra-

ger geworden en is PMEL onderdeel geworden van de programmabestedingen.

(18) Noodhulp

Werkelijk lopend jaar 1.491.049

Begroot lopend jaar 1.100.000

Lasten vorig jaar 1.374.143

Uitgegeven voor noodhulp (zie ook appendix 3) Rekening 2017 Begroting 2017 Rekening 2016

Diverse noodhulpprojecten 1.491.049 1.100.000 1.374.143

Totaal 1.491.049 1.100.000 1.374.143

(19) Lobby *

Werkelijk lopend jaar 399.736

Begroot lopend jaar 411.415

Lasten vorig jaar 367.746

Directe bestedingen lobby Noorden
Rekening

2017
Begroting

2017
Rekening

2016

Bijdrage EU-CORD / COEH 25.774 24.500 24.459

Bijdrage Agri Pro Focus lobbygroep 8.000 5.000 5.000

Lobbyproject EU/Partos: Ready for change 0 65.000 28.241

Bijdrage CONCORD beleidscoherentie 0 2.500 573

Masterclass lobby/bewustwording studenten 0 6.000 6.338

Overige projecten lobby 8.177 2.500 2.237

Subtotaal projectbestedingen 41.950 105.500 66.848

Overige bestedingen via eigen organisatie (appendix 3) 357.786 305.915 300.898

Totaal 399.736 411.415 367.746

* Exclusief directe bestedingen lobby Zuiden. Deze zijn opgenomen onder structurele programma’s. Zie toelichting bij (17).

(20) Bewustwording

Werkelijk lopend jaar 839.136

Begroot lopend jaar 898.861

Lasten vorig jaar 966.850

Directe bestedingen bewustwording
Rekening

2017
Begroting

2017
Rekening

2016

Vakuitwisseling/Young Ambassadors 52.268 50.300 80.289

Campagne De Eerlijke Vrouw 0 25.000 754

Ontwikkeling lesmateriaal 0 3.000 0

Ontwikkeling scholenactiviteiten 0 5.600 0

MP Watch 50% (rest onder lobby) 0 0 6.338

Sponsorreis Guatemala 27.080 35.000 0

Ondernemersreizen 74.335 70.000 92.037

Reizen Word Servants 22.663 25.000 0

Ontwikkeling puzzelconcept 0 0 19.348

Overige projecten bewustwording 2.255 7.500 2.697

Directe bestedingen bewustwording 172.164 213.263 171.267

Subtotaal projectbestedingen 350.765 434.663 372.730

Overige bestedingen via eigen organisatie (appendix 3) 488.371 459.199 594.120

Totaal 839.136 893.861 966.850

In 2017 zijn er diverse reizen geweest met met zowel jongeren als ondernemers. Voor het grootste deel staan tegenover deze 
uitgaven inkomsten. Zie toelichting bij (16).
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(21) Kennismanagement

Werkelijk lopend jaar 117.353

Begroot lopend jaar 167.523

Lasten vorig jaar 0

Rekening 
2017

Begroting 
2017 

Rekening 
2016

Bestedingen Kennismanagement 50.859 104.500 0

Overige bestedingen Kennismanagement via eigen organisatie 
(appendix 3) 66.494 63.023 0

117.353 167.523 0

Tot en met 2016 was Kennismanagement onderdeel van PMEL, wat onderdeel was van de partnerrol. Vanaf 2017 is Kennisma-
nagement een aparte kostendrager en is PMEL onderdeel geworden van de programmabestedingen.

(22) PMA

Werkelijk lopend jaar 426.604

Begroot lopend jaar 472.803

Lasten vorig jaar 408.856

Rekening 
2017

Begroting 
2017 

Rekening 
2016

Bestedingen PMA 62.792 60.000 22.735

Overige bestedingen PMA via eigen organisatie (appendix 3) 363.812 412.803 386.120

426.604 472.803 408.856

(23) Mutatie voorziening leningen
In 2016 is een deel van de voorziening op de lening aan PSI vrijgevallen. Dit bedrag ad € 1.084.012 is 

in de staat van baten en lasten als een afzonderlijke (negatieve) last verwerkt onder de projectbeste-

dingen. Eveneens is in 2016 de voorziening vrijgevallen op de lening aan New World Campus, 

gevormd op het uitgeleende bedrag 2014, groot € 100.000. 

(24) Wervingskosten baten

Werkelijk lopend jaar 673.645

Begroot lopend jaar 874.200

Lasten vorig jaar 761.122

De directe kosten fondsenwerving en voorlichting en bewustwording bestaan deels uit gemengde 

kosten: Hiervoor zijn verdeelsleutels opgesteld om een juiste toerekening te kunnen maken.

Directe  
Publiciteitskosten

Rekening  
2017

Begroting 
2017

Rekening 
2016

% fondsen-
werving

% voorlichting  
en bewustwording 

Werelddelen (oplage 72.300) 137.500 147.000 146.533 75% 25%

Grenzeloos (oplage 16.500) 28.843 37.000 38.629 0% 100%

Verrekijker (oplage 80.000) 15.987 16.000 13.542 0% 100%

Daadkracht (oplage 4.000) 11.867 14.000 14.012 75% 25%

Jaarverslag 20.991 32.700 29.580 50% 50%

Particulieren 78.124 143.000 156.090 95% 5%

Sponsoring 102.883 109.500 117.589 89% 11%

Jongerenbeleid 10.946 11.250 11.064 28% 72%

Kerkelijke relaties 17.457 17.500 6.767 50% 50%

Comités 33.436 49.000 45.807 90% 10%

Bedrijven 11.253 36.750 22.220 61% 39%

Vermogensfondsen 35.254 36.000 17.712 100% 0%

Institutionele fondsen 3.746 33.000 14.279 100% 0%

Website 45.496 60.500 46.719 75% 25%

Diverse fondswerving 119.864 131.000 80.580 76% 24%

Totale kosten 673.645 874.200 761.122

De kosten zijn per saldo € 673.645 (2016: € 761.122) en worden als volgt verdeeld:

Rekening 2017 Begroting 2017 Rekening 2016

Directe kosten fondsenwerving 501.481 660.938 589.854

Directe kosten voorlichting en bewustwording 172.164 213.263 171.267

673.645 874.200 761.121

Voor de overige organisatiekosten zie staat lastenverdeling (appendix 3).

(25) Kosten leveranciersrol

Werkelijk lopend jaar 220.731

Begroot lopend jaar 199.492

Lasten vorig jaar 236.579

Het betreft de organisatiekosten die zijn toegerekend aan de leveranciersrol, gebaseerd op de 

tijdsbesteding van de diverse medewerkers (zie ook appendix 3). De opbrengst van de leveran-

ciersrol bedroeg in 2017 € 266.601, aangezien meer kosten doorgefactureerd konden worden dan 

begroot (zie ook toelichting bij (16).
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(26) Kosten beheer en Administratie

Werkelijk lopend jaar 921.736

Begroot lopend jaar 810.331

Lasten vorig jaar 962.285

Rekening 2017 Begroting 2017 Rekening 2016

Totaal personeelskosten (zie appendix 3) 739.247 693.868 775.916

Totaal overige organisatiekosten (zie appendix 3) 182.490 116.463 186.369

921.736 810.331 962.285

(27)  Saldo financiële baten en lasten

Werkelijk lopend jaar -14.323

Begroot lopend jaar 5.000

Baten vorig jaar 4.836

Rekening 2017 Begroting 2017 Rekening 2016

Betaalde bankrente en -kosten -29.532 -25.000 -27.778

Ontvangen rente en dividend in het boekjaar over liquiditeiten 794 1.000 1.211

Ontvangen rente over leningen partnerorganisaties 28.299 29.000 42.116

Betaalde rente leningen o/g (doorgeleend) -8.810 0 -10.699

Koersverschil -89 0 -14

Totaal resultaat beleggingen -14.323 5.000 4.836

Op basis van een gemiddeld saldo van € 2.053 283 (per eerste van de maand; 2016: € 456.519) is 

de rente op liquiditeiten 0,04% (2016: 0,19 %). Gezien de rentestructuur in 2017 en de liquiditeits-

positie ten opzichte van de totale bestedingen is belegd in direct opneembare spaarrekeningen. 

Als benchmark is de Euribor-dagrente gehanteerd. De Euribor-maandrente was in 2017 gemid-

deld -0,38% (2016 -0,34%). Het resultaat beleggingen is hoger dan de benchmark, als gevolg van 

een langjarige relatie met de bankier (Rabobank).

(28) Saldo van resultaten van organisaties waarin wordt deelgenomen

Werkelijk lopend jaar -143.164

Begroot lopend jaar 0

Baten vorig jaar 30.560

Rekening 2017 Begroting 2017 Rekening 2016
Resultaat deelneming Business Booster Fund -81.865 0 0

Resultaat deelneming Impact Booster Holding B.V. -61.299 0  30.560 

-143.164 0 30.560

Zie verder hetgeen is toegelicht onder de financiële vaste activa (3) en Reserves en fondsen (7)
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Balans per 31 december 2017
(na resultaatsbestemming)

Geconsoli-
deerd Woord 

en Daad

Eliminatie/
correctie

Enkelvou-
dig Woord 

en Daad

Woord 
en Daad 
Winkels

Word  
2 Acht  

Foundation

The Well  
Foundation

Activa

Vaste Activa 16.055.751 15.925.107 83.272 0 0
Immateriële vaste activa 1.437.334 1.399.260 38.074 0 0
Materiële vaste activa 295.967 250.769 45.198 0 0
Financiële vaste activa 14.322.450 47.372 14.275.078 0 0 0
Vlottende Activa 10.057.699 10.038.514 131.352 77.799 177
Voorraden 523.787 502.963 20.824 0 0
Vorderingen 4.328.602 -190.143 4.482.371 36.374 0 0
Liquide middelen 5.205.311 5.053.181 74.154 77.799 177
Totaal activa 26.113.451 -142.771 25.963.622 214.624 77.799 177
PASSIVA

Reserves en fondsen 6.282.910 6.282.910 -48.033 661 0
Reserves 3.187.490 3.187.490 -48.033 661 0
Stichtingskapitaal 272 272

Continuïteitsreserve 2.404.413 2.404.413

- Koersreserve sponsorprogramma 593.851 593.851

- Koersreserve overige projecten 127.487 127.487

- Reserve deelnemingen -112.604 47.372 -159.976

Algemene reserve 174.071 221.443 -48.033 661

Fondsen 3.095.420 3.095.420 0 0 0
Sponsorfondsen 641.587 641.587

INCE fondsen 249.587 249.587

Garantiefonds bedrijfsontwikkeling 2.269 2.269

Bestemmingsfondsen noodhulp 746.308 746.308

Overige bestemmingsfondsen 1.455.668 1.455.668
Voorzieningen 0 0 0 0 0
Langlopende schulden 11.487.270 11.487.270 0 0 0
Kortlopende schulden 8.343.271 -190.143 8.193.442 262.657 77.138 177

Totaal passiva 26.113.451 -142.771 25.963.622 214.624 77.799 177

Staat van baten en lasten over 2017

Baten 34.862.559 34.648.111 681.477 710 0
Geworven baten 33.841.967 -467.739 34.241.582 67.414 710
Baten uit tegenprestaties 1.020.593 406.530 614.063

Lasten 31.837.791 31.623.344 669.469 49

Besteed aan doelstelling: 28.800.869 -467.739 28.800.869 467.739 0 0

Kosten leveranciersrol 220.731 220.731
Wervingskosten baten 1.736.968 1.540.223 196.745
Kosten beheer & Administratie 921.736 921.687 0 49 0
Financiële baten en lasten 14.323 9.338 4.985 0 0
Baten & lasten van organisaties waarin 
wordt deelgenomen 143.163  12.668 130.495 0 0 0

Saldo van baten en lasten ** 3.024.769 -12.668 3.024.768  12.008 661 0

Stichting Woord en Daad Winkels
In stichting Woord en Daad Winkels zijn 

aanloopkosten gemaakt in 2016, waardoor 

een negatief resultaat is ontstaan. Dit 

aanloopverlies wordt in 5 jaar ingelopen, 

doordat niet alle gerealiseerde resultaten 

worden uitgekeerd aan Woord en Daad 

Winkels. De bestaande kringloopwinkels 

bleven tot ultimo 2016 nog onderdeel van 

Stichting Woord en Daad. De inkomsten zijn 

derhalve in 2016 nog verantwoord bij 

Stichting Woord en Daad. In 2017 zijn zij 

onderdeel worden van Stichting Woord en 

Daad Winkels en zijn de inkomsten van de 

bestaande en nieuw geopende kringloopwin-

kels verantwoord bij Stichting Woord en 

Daad Winkels.

The Well Foundation
In stichting The Well Foundation hebben in 

2017 (nog) geen activiteiten plaatsgevonden.

Appendix 1: Enkelvoudige Balans en Staat van Baten en lasten in €
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Appendix 2: Verloop sponsorfondsen in €

Jaar 2017

Organisatie
Saldo fonds  

per 1-1 Ontvangen

Inhouding  
organisatie- 

kosten
Inhouding  

koersrisico 

Inhouding 
INCE

Inkomsten 
(netto) Besteding

Verrekening 
voorgaande  

jaren
Kwaliteit en 

ontwikkeling

Overgeboekt 
naar andere 

bestemmingen
Saldo fonds  

per 31-12

AEAD Burkina Faso  2.062  196.506  14.589  3.251  6.502  172.164  142.100  -    7.105  27.941-  2.920-

AMG Guatemala  105.450  1.841.579  136.759  30.494  60.990  1.613.336  1.373.760  -    68.688  13.078  289.416 

AMG Haïti  58.284  185.971  13.828  3.073  6.146  162.924  146.368  -    7.128  -    67.712 

AMG India  97.573  1.069.162  79.641  17.706  35.414  936.402  870.476  -    43.524  3.499  123.474 

AMG Philippines  93.716-  701.213  52.064  11.577  23.155  614.416  534.287  -    26.438 -  40.025-

AMG Thailand  -    900  65  15  29  791  14.763  -    738  -    14.710-

CONVIVENTIA (CDA) Colombia  163.428-  1.110.459  88.001  18.271  36.544  967.643  883.872  -    44.194  24.213-  148.064-

COUNT India  4.935-  96.615  7.190  1.598  3.196  84.632  69.046  -    3.452  -    7.198 

CREDO Burkina Faso  95.056  1.315.359  103.575  21.547  43.096  1.147.140  968.183  778-  47.366  266.633-  39.208-

CSS Bangladesh  67.726-  412.731  35.826  6.703  13.407  356.794  300.021  -    14.891  45.447-  71.292-

Cotton Tree Foundation Sierra 
Leone  21.018-  78.520  8.298  1.101  2.202  66.919  66.437  2.722-  2.974  -    20.789-

DEDRAS Benin  52.585-  80.701  5.998  1.337  2.673  70.693  77.494  -    3.499  6.873-  69.759-

EFSL Sierra Leone  2.006-  16.971  1.234  283  566  14.887  20.822  -    972  -    8.913-

HOPE Enterprises Ethiopië  44.573  1.216.187  91.957  19.985  39.972  1.064.272  747.258  -    36.934  36.740-  287.913 

INDEF Nicaragua  -    -    -    -    -    -    12.960  -    648  13.608  -   

Parole & Action Haïti  1.818  1.828.778  135.791  30.482  60.965  1.601.539  1.399.778  100.802-  63.259  76.174-  164.947 

RETRAK Ethiopië  -    7.279  517  119  237  6.407  25.920  -    1.296  -    20.809-

WD India  15.579  515.118  39.994  8.499  16.997  449.628  318.853  -    15.943  -    130.412 

WD Lanka Sri Lanka  -    8.010  596  137  273  7.005  -    -    -    -    7.005 

Totaal  14.979  10.682.060  815.925  176.177  352.365  9.337.593  7.972.399  104.302-  389.050  453.837-  641.587 

Een sponsorfonds kan zowel een positief als een negatief saldo hebben. Omdat er sprake is van 

onderlinge solidariteit wereldwijd voor wat betreft overschotten en tekorten, is het totaalsaldo 

verantwoord onder Fondsen in de balans.

In 2017 is een aantal bedragen vanuit overgeboekt naar andere bestemmingen die gerelateerd zijn 

aan sponsoring. 
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Apendix 3: Model lastenverdeling in €

Kostensoort Kostendragers

Doelstelling Leveran-
ciersrol Wervingskosten baten

Kosten 
beheer & 

administratie

Partnerrol/
pmel Lobby Bewust- 

wording
Kennis-ma-
nagement PMA

Eigen 
fondsen-
werving

Acties 
organisaties 

zonder 
winststreven

Subsidies 
overheden

Subtotaal 
werving 
baten *

Verkoop 
goederen 
(WD-win-

kels)

Totaal 
boekjaar

Begroot 
boekjaar

Rekening 
2016

Educatie (EDU) 8.665.484 183.141 8.848.626 12.337.781 8.825.591

Vakonderwijs en Job Booster (TVET / JB) 7.358.373 295.014 7.653.387 6.519.865 8.258.815

Inclusieve Agribusiness Ontwikkeling (IAD) ** 2.318.651 62.327 2.380.978 6.352.000 8.103.417

Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH) 3.950.751 6.362 3.957.113 5.007.000 432.098

Gezondheidsprogramma (HEALTH) -7.340 -1.863 -9.203 0 57.960

Huizenbouwprogramma (LCH) 572.359 572.359 1.000.000 545.894

Beleidsbeïnvloeding (PI) 80.628 80.628 237.000 0

Capaciteitsopbouw (SPN) 20.853 20.853 243.004 152.699

Noodhulp (ER) 1.491.049 1.491.049 1.100.000 1.374.143

Innovatieprogramma 22.182 22.182 150.000 25.691

Regio-allianties 71.781 71.781 48.000 64.830

Kennismanagement (2016: incl. PMEL) 50.859 50.859 104.500 90.855

Overig (o.a. ICT t.b.v. Allianties) 230.414 230.414 214.506 317.897

PMA 62.792 62.792 60.000 22.735

Lobby Noorden 41.950 41.950 105.500 66.848

Bewustwording 350.765 350.765 439.663 372.730

Mutatie voorziening leningen 0 0 -1.184.012

Subtotaal projectbestedingen 24.694.557 667.561 350.765 50.859 62.792 0 0 0 0 0 0 25.826.533 33.918.819 27.528.191
Salarissen en sociale lasten 1.180.897 240.531 328.078 48.030 249.819 150.121 606.193 3.305 89.244 698.742 126.628 619.125 3.641.971 3.889.380 3.578.515

Pensioenlasten 108.897 25.113 33.825 5.596 26.861 14.451 61.273 344 9.012 70.629 8.292 66.272 359.937 383.362 375.215

Reis- en verblijfskosten 23.128 11.441 13.236 1.416 4.846 4.040 17.614 108 3.062 20.784 12.704 18.791 110.386 114.000 123.957

Kosten inhuur personeel 68.701 5.352 10.851 1.030 5.339 10.767 24.130 71 1.776 25.977 13.851 141.869 0 123.850

Overige personeelskosten 33.765 8.200 11.271 -3.802 7.919 4.082 22.655 113 2.958 25.725 8.230 21.208 116.599 130.900 160.331

Totaal personeelskosten 1.415.389 290.637 397.262 52.271 294.785 183.461 731.865 3.941 106.051 841.857 155.854 739.247 4.370.762 4.517.642 4.361.868

Publiciteit & communicatie 497.784 3.746 501.530 501.530 680.938 589.854

Huisvestingskosten 70.617 16.612 23.219 3.272 16.997 9.184 43.063 239 6.324 49.626 43.139 232.666 229.292 162.878

Kantoorkosten (excl. afschrijvingen) 106.077 25.335 33.334 6.010 26.067 13.757 62.837 352 9.112 72.300 64.294 347.174 290.800 436.081

Kosten raad van toezicht 4.049 1.058 1.392 188 974 582 2.634 12 316 2.962 2.667 13.874 8.500 26.749

Kosten werkbezoeken RvB 9.002 9.002 7.500 4.625

Overige algemene kosten 43.896 10.499 14.400 2.042 10.708 6.111 26.301 139 3.588 30.029 32.807 27.524 178.015 102.500 132.143

Afschrijvingen activa 57.847 13.644 18.764 2.711 14.280 7.637 36.644 193 5.081 41.918 8.084 35.864 200.749 255.000 198.871

Subtotaal organisatiekosten 1.697.874 357.786 488.371 66.494 363.812 220.731 1.401.128 4.877 134.218 1.540.223 196.745 921.736 5.853.772 6.092.172 5.913.070
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Kostensoort Kostendragers

Doelstelling Leveran-
ciersrol Wervingskosten baten

Kosten 
beheer & 

administratie

Partnerrol/
pmel Lobby Bewust- 

wording
Kennis-ma-
nagement PMA

Eigen 
fondsen-
werving

Acties 
organisaties 

zonder 
winststreven

Subsidies 
overheden

Subtotaal 
werving 
baten *

Verkoop 
goederen 
(WD-win-

kels)

Totaal 
boekjaar

Begroot 
boekjaar

Rekening 
2016

Totaal 2017 26.392.431 1.025.346 839.136 117.353 426.604 220.731 1.401.128 4.877 134.218 1.540.223 196.745 921.736 31.680.305 40.010.991 33.441.261
Begroot 2017 34.831.864 648.415 898.861 167.523 472.803 199.492 1.509.056 54.063 159.699 1.722.818 258.882 810.331
Realisatie voorgaand boekjaar * 27.974.919 1.096.948 966.850 408.856 236.579 1.457.437 59.159 213.782 1.730.378 64.445 962.285

* Kostendrager partnerrol was in 2016 inclusief Kennismanagement (wat onderdeel was van PMEL). Vanaf 2017 is Kennismanagement een aparte kostendrager. PMEL is vanaf 2017 onderdeel van de programmabestedingen.
** Inclusief programma Zonne-energie (SOLAR). Voor 2017 was hierop begroot € 50.000. De gerealiseerde besteding bedraagt € 2.322.

Verdeelsleutels:
- De verdeling van de personeelskosten over de kostendragers vindt plaats op basis van de gemiddelde tijdsbesteding.

- Bij het toerekenen van de personeelskosten is de richtlijn van GDN gevolgd. Dit houdt in dat de raad van bestuur volledig onder Beheer & Administratie valt.

- De algemene staffuncties vallen volledig onder Beheer & Administratie, HRM en ICT wordt toegerekend naar rato van het aantal fte per kostendrager. Afdeling Finance en Control valt deels ook onder PMA.

- De indirecte kosten worden verdeeld op basis van de verdeling van de personeelskosten.

- De werkbezoeken van de raad van bestuur worden volledig toegerekend aan Beheer en Administratie.

- Het gemiddeld aantal fte’s in 2017 bedroeg 60,88. In 2016 was dit 63,34 fte. Hiervan waren zowel in 2017 als in 2016 twee personen (2 fte) werkzaam in het buitenland.
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Totaal boekjaar
Begroot  

boekjaar
Vorig boekjaar

Overige algemene kosten

Externe controle 40.580 25.000 21.300

Advies-/notariskosten 8.089 10.500 13.508

Samenwerkingsverbanden (o.a. Prisma/Partos) 86.772 87.000 87.806

Overige algemene kosten (o.m. ISO-certificering en

  algemene abonnementen) 16.154 5.000 9.521

Subotaal overige algemene kosten 151.595 127.500 132.135

Overige kosten binnen Woord en Daad Winkels 32.807 25.000 0

Totaal overige algemene kosten 184.402 152.500 132.135

Accountantshonorarium
De volgende honoraria voor de externe accountant zijn in de lasten verantwoord:

Onderzoek jaarrekening 40.580 25.000 21.300

Andere controle-opdrachten 0 0 0

Adviesdiensten op fiscaal terrein 1.428 5.000 6.186

Andere niet-controlediensten 0 0 0

In 2017 is onder meer geadviseerd over btw-vraagstukken.

Totaal boekjaar
Begroot  

boekjaar
Vorig boekjaar

Overige personeelskosten

Opleidings- en trainingskosten 41.564 50.000 73.237

Onkostenvergoeding vrijwilligers 11.524 17.000 13.095

Overige personeelskosten 55.282 63.900 73.572

Totaal overige personeelskosten 108.370 130.900 159.904

Huisvestingskosten

Huur en overige huisvestingskosten 177.352 175.779 114.538

Servicekosten (incl. energie) 46.909 40.513 30.385

Onderhoud/schoonmaakkosten 6.603 8.000 8.569

Overige huisvestingskosten 1.813 5.000 9.356

Totaal huisvestingskosten 232.677 229.292 162.847

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden en drukwerk 16.560 14.000 14.091

ICT licenties en servicecontracten 237.900 193.500 379.203

Porti algemeen 29.904 30.000 29.252

Communicatie 23.940 19.000 20.309

Vergaderingen organisatie 7.571 12.800 12.155

Overige kantoorkosten 24.950 21.500 19.342

Bijdragen derden in kantoorkosten -15 -38.203

Totaal kantoorkosten 340.810 290.800 436.150

Kosten RvT 

Werkbezoeken 8.030 3.500 14.848

Reiskosten 1.698 2.000 1.123

Overige kosten 4.146 3.000 10.775

Totaal kosten RvT 13.875 8.500 26.747

Kosten werkbezoeken RvB

Werkbezoeken RvB 9.002 7.500 4.625

Totaal kosten werkbezoeken RvB 9.002 7.500 4.625

Appendix 3 (vervolg): Toelichting uitvoeringskosten in €
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Appendix 4: Berekening diverse normpercentages en ratio’s bedragen *€ 1.000

Begroting Rekening Begroting Rekening

2018 2017 2017 2016

Som van de geworven baten 42.233 34.242 39.855 34.162

Overige baten 359 407 1.390 504

Totaal inkomsten Woord en Daad 42.592 34.648 41.245 34.666

Voor diverse kosten, zie model toelichting lastenverdeling.

Met ingang van 2016 worden is sprake van een afwijking tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van Stich-

ting Woord en Daad.,door de oprichting van Stichting Woord en Daad Winkels en The Well Foundation in 2016 en Foundation 

Word 2 Act in 2017. Vanwege de afwijkende verdienmodellen worden de normen en ratio’s gebaseerd op de enkelvoudige 

jaarrekening van Stichting Woord en Daad (zie appendix 1).

Het percentage overheadkosten voldoet weer aan de norm van maximaal 7,5% van de totale 

inkomsten.

* m.i.v. de begroting 2016 maken de PMEL-bestedingen onderdeel uit van de bestedingen partnerrol. 

** m.i.v. de begroting 2016 worden ook lobbybestedingen in het Zuiden opgenomen in dit percentage.

CBF-norm max. 25% (eigen norm kosten 
werving baten (max. 6% ten opzichte van 
geworven baten)

Begroting 
2018

Rekening  
2017

Begroting
2017

Rekening 
2016

Kosten werving baten (excl. verkoop goederen) * 1.768 1.540 1.723 1.730

Geworven baten * 42.233 34.242 40.895 34.162

Percentage kosten werving baten (volgens 
CBF-criteria) 4,19% 4,50% 4,21% 5,07%

Eigen norm kosten werving baten eigen 
fondswerving (max. 6% ten opzichte van de 
baten eigen fondswerving)

Begroting 
2018

Rekening  
2017

Begroting
2017

Rekening 
2016

Kosten eigen fondswerving  
(excl. verkoop goederen) 1.521 1.401 1.509 1.457

Baten uit eigen fondswerving 26.804 24.139 28.381 21.015

Percentage kosten fondswerving eigen fonds-
werving 5,67% 5,80% 5,32% 6,94%

Eigen norm kosten werving baten eigen 
fondswerving (max. 2,5% ten opzichte van de 
baten eigen fondswerving)

Begroting 
2018

Rekening  
2017

Begroting
2017

Rekening 
2016

Kosten werving subsidies overheden en andere 
fonds wervende organisaties 248 139 214 273

Baten uit subsidies overheden en andere fonds 
wervende organisaties 15.429 10.103 12.514 13.147

Percentage kosten Fondswerving niet eigen 
fondswerving 1,61% 1,38% 1,71% 2,08%

Eigen norm kosten Beheer & Administratie 
(max. 3,1% van totale inkomsten)

Begroting 
2018

Rekening  
2017

Begroting
2017

Rekening 
2016

Kosten Beheer & Administratie 856 922 810 962

Totale inkomsten 42.592 34.648 41.245 34.666

Percentage kosten Beheer & Administratie 2,01% 2,66% 1,96% 2,78%

Eigen norm overhead (Kosten fondsenwer-
ving en Beheer en Administratie max. 7,5% 
van totale inkomsten

Begroting 
2018

Rekening  
2017

Begroting
2017

Rekening 
2016

Organisatiekosten 2.625 2.462 2.533 2.693

Totale inkomsten 42.592 34.648 41.245 34.666

Percentage overhead 6,16% 7,11% 6,14% 7,77%

Diverse bestedingsratio’s
Begroting 

2018
Rekening  

2017
Begroting

2017
Rekening 

2016

Bestedingen PMA t.o.v. totale projectbestedingen 
(excl.vrijval voorziening lening PSI) * 1,09% 1,58% 1,35% 1,37%

Bestedingen partnerrol/PMEL t.o.v. totale project-
bestedingen (excl. vrijval voorziening lening PSI) * 8,49% 6,28% 5,30% 5,79%

Bestedingen allianties en netwerken t.o.v. totale 
projectbestedingen (excl. vrijval voorziening lening 
PSI)

0,56% 0,27% 0,65% 0,22%

Bestedingen lobby ten opzichte van de totale 
inkomsten ** 1,04% 2,96% 1,57% 3,16%

Bestedingen bewustwording ten opzichte van totale 
inkomsten 1,90% 2,42% 2,18% 2,79%

Doelbestedingsratio (totaal van de bestedingen 
ten opzichte van totaal van de inkomsten en ten 
opzichte van totaal bestedingen)

Begroting 
2018

Rekening  
2017

Begroting
2017

Rekening 
2016

Totaal bestedingen aan doelstellingen 38.467 28.801 36.379 30.039

Totaal inkomsten 42.592 34.648 41.245 34.666

Totaal lasten 41.092 31.623 40.011 33.441

Doelbestedingsratio ten opzichte van de inkomsten 90,31% 83,12% 88,20% 86,65%
Doelbestedingsratio ten opzichte van de totale 
bestedingen 92,96% 91,05% 90,20% 91,14%

Solvabiliteit (reserves / totaal vermogen) niet  
gedefinieerd

12,21% niet  
gedefinieerd

10,57%

Als gevolg van de hogere te vorderen bedragen vanuit inkomstencontracten en de bijbehorende verplichtingen aan partner-
organisaties verslechterde het solvabiliteitspercentage.

Het absolute bedrag van de reserves groeide met 1.272.621 1.225.000  876.846 
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Appendix 5. Verschillen 
analyse begroting en jaar-
rekening

Gedurende het verslagjaar zijn inkomsten en 

uitgaven bewaakt via de categorie systematiek. 

Zie voor een uitgebreidere analyse van 

verschillen ook het jaarverslag. 

Baten

Baten van particulieren

Totaal rekening 13.886.463

Totaal begroting 14.556.050 

Verschil -669.587
Totaal rekening vorig boekjaar 12.869.549

Totaal waren de inkomsten Particulieren 

(inclusief noodhulp) in 201 € 669.587 lager dan 

begroot. De sponsorinkomsten waren € 415.460 

lager dan begroot, doordat minder groei werd 

gerealiseerd dan begroot. De inkomsten voor 

noodhulp van particulieren bedroegen in 2017 € 

861.430 en lagen daarmee € 561.430 hoger dan 

de begroting. De inkomsten vanuit comités, 

winkels en overige giften waren € 815.557 lager 

dan begroot, voor een groot deel betrof dit 

oranje en gele inkomsten.

Baten van bedrijfsleven

Totaal rekening 5.140.959

Totaal begroting 4.790.000 

Verschil 350.959
Totaal rekening vorig boekjaar 4.445.615

De fondsenwerving bij bedrijven was € 350.959 

hoger dan de begroting, hetgeen verklaard kan 

worden door realisatie van een eenmalige grote 

eigen bijdrage door een consortiumpartner (€ 

850.000) en een grote bate ten behoeve van 

een meerjarige toekenning van een specifiek 

programma (€ 745.043). Ook de inkomsten uit 

meer regelmatigegiften groeiden, als gevolg van 

extra acquisitie-inspanningen verder, het eerder 

ingezette groeiend aantal betrokken bedrijven, 

combinerend met het verder economisch 

herstel. Dit geeft een goede uitgangspositie 

voor de toekomst. De sponsorinkomsten 

kwamen € 11.410 lager uit dan de begroting, de 

groeidoelstelling werd niet geheel gerealiseerd. 

Bedrijven doneerden een bedrag van € 262.364 

voor noodhulp, wat € 37.636 hoger was dan 

begroot.

Baten van subsidies van overheden

Totaal rekening 8.167.662

Totaal begroting 10.338.355

Verschil -2.170.693
Totaal rekening vorig boekjaar 10.169.082

De subsidies van overheden kwamen lager uit 

dan begroot. In 2017 werden twee grote, 

meerjarige subsidies binnengehaald Job 

Booster Burkina Faso, verantwoord tot een 

bedrag van € 5.933.556 en Fonds Duurzaam 

Water Burkina Faso € 1.717.422), waarbij de 

bijbehorende toekenningen aan partnerorgani-

saties (voor de gehele projectperiode) 

eveneens werden gedaan. Een aantal andere 

subsidieaanvragen zijn wel gedaan, maar niet 

binnengehaald, wat de verklaring voor het 

verschil tussen realisatie en begroting.

Baten van andere organisaties zon-
der winststreven

A.  Baten van andere fondsenwervende 
instellingen

Totaal rekening 1.085.096

Totaal begroting 2.175.904 

Verschil -1.090.808
Totaal rekening vorig boekjaar 1.419.295

De baten van andere fondsenwervende 

organisaties kwamen € 1.090.808 lager uit dan 

begroot. De eigen bijdrage op meerjarige 

subsidies wordt onder de categorie bedrijven 

en vermogensfondsen gerealiseerd, waardoor 

deze hier is achtergebleven. Zie voor de 

verschillen met 2016 (13) Andere fondsenwer-

vende organisaties in de staat van baten en 

lasten. 

B.  Baten van kerken, kerkelijke donoren en 
scholen

Totaal rekening 2.362.677

Totaal begroting 3.335.000 

Verschil -972.323
Totaal rekening vorig boekjaar 2.509.845

De baten van kerken, kerkelijke donoren en 

scholen kwamen € 972.323 lager uit dan 

begroot. De inkomsten van scholen kwamen uit 

op € 565.406, waren € 309.594 lager dan 

begroot en € 8.519 hoger dan in 2016. De 

inkomsten van kerken en kerkelijke donoren 

bleven achter met € 662.729, hetgeen verklaard 

kan worden door achterblijvende inkomsten 

van landelijk werkende kerkelijke donoren.

C. Baten van vermogensfondsen

Totaal rekening 3.199.109

Totaal begroting 4.660.000 

Verschil -1.460.891
Totaal rekening vorig boekjaar 2.748.753

De fondsenwerving bij Vermogensfondsen was € 

1.460.891 lager dan begroot, maar € 450.356 

hoger ten opzichte van een jaar geleden. Met een 

aantal nieuwe donoren werd een langdurige 

relatie aangegaan, waarvan de inkomsten over 

2016 € 1.182.550 bedroegen. In het totaalbedrag 

is € 500.000 eigen bijdrage van consortiumpart-

ners op studietrajecten begrepen. 

Baten als tegenprestatie voor de 
levering van producten en of  
diensten

Opbrengst leveranciersrol 

Totaal rekening 266.601

Totaal begroting 220.000

Verschil 46.601
Totaal rekening vorig boekjaar 334.930

Er zijn meer personeelsleden gedetacheerd dan 

begroot, waardoor hogere kosten zijn doorbe-

last aan derden. Zie ook de toelichting bij (16).

Opbrengst bewustwording

Totaal rekening 118.236

Totaal begroting 130.000

Verschil -11.764
Totaal rekening vorig boekjaar 119.059

De inkomsten zijn nagenoeg overeenkomstig 

de begroting. Voor bewustwordingsreizen 

betalen de deelnemers een eigen bijdrage.

Opbrengst vanwege verkopen artikelen

Totaal rekening 635.756

Totaal begroting 1.040.000

Verschil -404.244
Totaal rekening vorig boekjaar 49.838

In 2017 zijn de inkomsten van Stichting Woord 

en Daad Winkels hieronder eveneens 

verantwoord. Het openen van een aantal 

grotere nieuwe winkels heeft wat vertraging 

opgelopen, zodat deze pas bij gaan dragen aan 

de inkomsten van 2018.
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Appendix 5. Verschillen 
analyse begroting en jaar-
rekening (vervolg)

Bestedingen

Structurele programma’s

Totaal rekening 25.526.992

Totaal begroting 33.968.864

Verschil -8.441.872
Totaal rekening vorig boekjaar 28.513.990

In verband met de tegenvallende inkomsten 

sponsoring zijn ook niet alle sponsorbestedin-

gen volledig gedaan. Een aantal subsidieaan-

vragen zijn niet gehonoreerd, de bijbehorende 

bestedingen zijn dan ook niet gedaan (beiden 

wel begroot in oranje). Meer informatie is te 

vinden onder de toelichting bij de verschillende 

programma’s in het jaarverslag.

Per programma is maatwerk toegepast in de 

toekenningen, waarbij deze gekoppeld zijn aan 

de inkomsten.

Noodhulp

Totaal rekening 1.491.049

Totaal begroting 1.100.000

Verschil 391.049
Totaal rekening vorig boekjaar 1.374.143

Aan noodhulp is meer uitgegeven dan begroot. 

Hier tegenover staan hogere inkomsten dan 

begroot. Deels zijn de noodhulpgelden besteed. 

Voor niet bestede gelden is per 31 december 

2017 een fonds gevormd. Besteding van deze 

gelden vindt naar verwachting in 2018 plaats. 

Zie voor een gedetailleerder overzicht (8) 

Fondsen.

Lobby

Totaal rekening 399.736

Totaal begroting 411.415

Verschil -11.679
Totaal rekening vorig boekjaar 367.746

De totale besteding aan lobby liggen nagenoeg 

in lijn met de begroting.

Bewustwording

Totaal rekening 839.136

Totaal begroting 898.861

Verschil -59.725
Totaal rekening vorig boekjaar 966.850

De totale bestedingen bewustwording zijn iets 

lager dan begroot. Dit komt vooral doordat 

campagne De Eerlijke Vrouw niet is doorge-

gaan.

Kennismanagement

Totaal rekening 117.353

Totaal begroting 167.523

Verschil -50.170
Totaal rekening vorig boekjaar 0

De totale besteding aan Kennismanagement 

ligt iets lager dan begroot. Dit sluit aan met de 

lagere besteding aan structurele programma’s 

ten opzichte van de begroting (zie hierboven).

PMA

Totaal rekening 426.604

Totaal begroting 472.803

Verschil -46.199
Totaal rekening vorig boekjaar 408.856

De totale besteding aan PMA ligt lager dan de 

begroting. Dit sluit aan met de lagere beste-

ding aan structurele programma’s ten opzichte 

van de begroting, maar ook door verdergaande 

automatisering.

Vrijval voorziening leningen

Totaal rekening 0

Totaal begroting 0

Verschil 0
Totaal rekening vorig boekjaar -1.184.012

In 2016 is een deel van de voorziening op de 

lening aan PSI vrijgevallen. Dit betrof een 

bedrag van € 1.084.012. Daarnaast is in dat 

jaar ook een voorziening op een lening aan 

New World Campus vrijgevallen ad € 100.000. 

Het totaalbedrag is toen in de staat van baten 

en lasten als een afzonderlijke (negatieve) last 

verwerkt onder de projectbestedingen.

Kosten Werving Baten

Totaal rekening 1.540.223

Totaal begroting 1.722.818

Verschil -182.595
Totaal rekening vorig boekjaar 1.730.378

Het percentage kosten werving totale baten 

kwam uit op 4,37%, hetgeen hoger was dan 

begroot 4,21% Dit wordt vooral verklaard 

door lagere inkomsten dan begroot, want de 

kosten waren ook lager dan begroot.

De personeels- en organisatiekosten voor 

werving baten waren ongeveer € 74.500 lager 

dan begroot. Ook de directe publiciteitskosten 

waren € 125.500 lager dan begroot (deel wat 

aan eigen fondswerving wordt toegerekend. Zie 

voor verdere uitsplitsing de toelichting bij (24).

Kosten verkoop goederen

Totaal rekening 196.745

Totaal begroting 258.882

Verschil -62.137
Totaal rekening vorig boekjaar 64.445

Het belangrijkste verschil ten opzichte van de 

begroting wordt veroorzaakt doordat de 

kosten van de winkels anders zijn verdeeld. 

Deze worden in de realisatie voor een groter 

percentage toegerekend aan de overheadkos-

ten, aangezien een deel van de tijdsbesteding 

betrekking heeft op eigen fondsenwerving en 

beheer en administratie.

Kosten Beheer & Administratie

Totaal rekening 921.736

Totaal begroting 810.331

Verschil 111.405
Totaal rekening vorig boekjaar 962.285

Voor kosten Beheer & Administratie geldt een 

maximumpercentage van 3,1% (zie ook 

appendix 4). De absolute kosten Beheer & 

Administratie waren in 2017 iets hoger dan 

begroot. Het percentage bedroeg 2,72% 

(2016: 2,78%). Het lagere percentage ten 

opzichte van 2016 wordt verklaard door 

hogere inkomsten.

Overige toelichting op kosten overhead
De belangrijkste verschillen tussen begroting 

en realisatie in 2017 worden veroorzaakt 

doordat de toerekening van de overhead kos-

ten anders is dan begroot. De beheerskosten 

van de winkels zijn in de realisatie voor een 

groter deel toerekend aan de overheadkosten, 

hierdoor zijn de overheadkosten hoger dan 

begroot. Daarnaast zijn de ICT kosten en de 

kosten voor de externe controle hoger dan 

begroot. De afschrijvingskosten vallen lager 

uit doordat een aantal investeringen later 

zijn gedaan dan gepland. Tenslotte waren de 

trainingskosten van personeel lager, doordat 

er minder trainingen zijn geweest in 2017.

Zie voor een verdere specificatie appendix 3 

Toelichting uitvoeringskosten.

88 Financiële verantwoording: waterkracht



Saldo financiële baten en lasten

Totaal rekening -14.323

Totaal begroting 5.000

Verschil -19.323
Totaal rekening vorig boekjaar 4.836

De afname in het saldo financiële lasten ten 

opzichte van zowel de begroting als vorig jaar 

wordt geheel veroorzaakt door hogere bank- en 

rentekosten. Zie voor verdere uitsplitsing de 

toelichting bij (27).

Appendix 6: Toelichting kosten raad van bestuur
Naam Dr. h.c. Ir. J. Lock R.F. Molenaar MSc.

Functie
Voorzitter raad 

van bestuur
Lid raad van 

bestuur

Dienstverband

Aard Onbepaald Onbepaald

Uren 36 36

Percentage dienstverband 100% 100%

Periode 1-1-2017 31-12-2017 1-1-2017 31-12-2017

Bezoldiging

Bruto jaarsalaris 86.034 76.019

Vakantiegeld 6.744 5.917

Eindejaarsuitkering 5.682 5.837

Variabel inkomen* 2.647 1.652

Totaal 101.107 89.425
SV lasten (werkgeversdeel) 9.425 9.425

Belaste vergoedingen/bijtellingen

Pensioenlast (werkgeversdeel) 14.227 12.619

Totaal bezoldiging 2017 124.759 111.469
Totaal bezoldiging 2016 121.838 105.330

Toelichting:
Sinds 1 januari 2016 heeft Woord en Daad een tweehoofdige 
raad van bestuur, te weten de heer ir. J Lock, voorzitter van de 
raad van bestuurd en mevrouw R.F. Molenaar MSc, lid van de 
raad van bestuur.

De puntentelling volgens de GDN-normen met betrekking tot 
maximumsalarissen, passend bij de complexiteit en grootte 
van de organisatie, is in 2017 door de raad van toezicht 
beoordeeld en vastgesteld. Zie hiervoor ook 5.9.2 van het 
jaarverslag.

Aan de leden van de raad van bestuur en raad van toezicht zijn 
geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De leden 
van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.

* Het variabel inkomen betrof de uitbetaling van vakantie-uren.
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Zie ook de toelichting in de staat van baten en lasten voor de toevoeging en onttrekking aan reser-
ves en fondsen van het resultaat. Zie voor verdere reflectie op de afwijkingen van de begroting het 
jaarverslag.

Appendix 7: Analyse gerealiseerd saldo versus begroot 
saldo baten en lasten

Begroot saldo baten en lasten 1.239.318

Effecten rond inkomsten:

Lagere inkomsten voor sponsorprogramma particulieren -415.460

Lagere inkomsten overige giften particulieren -254.127

Hogere inkomsten giften bedrijven 350.959

Lagere inkomsten uit andere fondsenwervende organisaties -1.090.808

Lagere overige inkomsten uit scholen, kerken en kerkelijke donoren -972.323

Lagere inkomsten giften vermogensfondsen -1.460.891

Lagere inkomsten subsidies overheden -2.170.693

Lagere inkomsten uit verkoop goederen -404.244

Hogere opbrengst leveranciersrol 46.601

Lagere opbrengst bewustwording -11.764

Totaal lagere inkomsten -6.382.750

Effecten rond bestedingen:
Hogere noodhulpbestedingen -391.049

Lagere programmabestedingen 8.441.872

Lagere bestedingen lobby 11.679

Lagere bestedingen bewustwording 59.725

Lagere bestedingen PMA 46.199

Lagere besteding Kennismanagement 50.170

Hogere kosten leveranciersrol -21.239

Totaal lagere bestedingen 8.197.357

Effecten rond overhead:
Lagere kosten werving baten 182.595

Lagere kosten verkoop goederen 62.137

Hogere kosten beheer en administratie -111.405

Totaal lagere kosten overhead 133.327

Lager saldo financiële baten en lasten -19.323

Saldo van resultaten van organisaties

    waarin wordt deelgenomen (was niet begroot) -143.164

Gerealiseerd saldo baten en lasten 3.024.766

Overige gegevens

Statutaire regeling inzake bestemming saldo 
baten en lasten
Statutair zijn geen aanvullende bepalingen 

opgenomen over de bestemming van het saldo 

van de baten en lasten.

Voorstel resultaatbestemming
Hiervoor wordt verwezen naar de staat van 

baten en lasten, waar dit onderaan nader is 

uitgewerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenis-

sen als hier bedoeld plaatsgevonden.

Opgesteld en vastgesteld door: Goedgekeurd door:

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR NAMENS DE RAAD VAN TOEZICHT

Dr. h.c. Ir. J. Lock - voorzitter Drs. C. Westerink - voorzitter

R.F. Molenaar MSc - lid Ing. C. van Burg

Dr. P. Honkoop

Ing. B. Jaspers-Faijer

P.W. Nobel RA

Mr. M. Overbeeke-Boer

Dr. R. Toes

Was getekend door beiden Was getekend door alle leden

Te Gorinchem in de vergadering van  

16 maart 2018

Te Gorinchem in de vergadering van  

16 maart 2018

Ondertekening
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6.3 Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant 

 

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze  

algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de raad van toezicht van Stichting Reformatorische Hulpaktie 

Woord en Daad te Gorinchem. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2017 (pagina 60 tot en met 90) van 

Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad te Gorinchem 

gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde 

jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad (hierna: de 

Stichting) per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 

overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder 

Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. 

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2017;  

2. de staat van baten en lasten over 2017; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder 

ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 

controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad 

zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel.  
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Materialiteit € 475.000, gebaseerd op 1,5% van 

de totale bestedingen. 

  
Reikwijdte van de 

controle 

Stichting Reformatorische Hulpaktie 

Woord en Daad staat aan het hoofd 

van een groep van rechtspersonen: 

Stichting Woord en Daad Winkels, 

Stichting The Well Foundation 

Nederland en Word 2 Act Foundation. 

  
Kernpunten  De verwerking en 

verantwoording van baten 

 Bestedingen en verplichtingen 

ten behoeve van de doelstelling 

 Reserves en fondsen 

 Financiële vaste activa Lening 

PSI en Incluvest B.V. 

  
  

 

Materialiteit 

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als 

geheel bepaald op € 475.000. 

 

De materialiteit is gebaseerd op 1,5% van de totale bestedingen. De totale bestedingen worden beschouwd 

als een passende benchmark, omdat de Stichting door de totale bestedingen haar doelstellingen tracht te 

bereiken. Het percentage van 1,5% van de totale besteding is een algemeen aanvaard uitgangspunt binnen 

de accountantscontrole. 

 

Wij houden ook rekening met (mogelijke) afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de 

jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals onder andere de verantwoorde beloning van het 

bestuur en de leden van de raad van toezicht. Een ander voorbeeld is de specifieke verantwoordingscriteria 

uit de waarderingsgrondslagen, zoals het bestedingspercentage, het percentage voor de kosten van beheer 

en administratie en het wervingspercentage. 

Wij zijn met de raad van toezicht overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde 

afwijkingen boven € 19.000 aan de raad rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening 

om kwalitatieve redenen relevant zijn. 

 

 

Reikwijdte van de groepscontrole 

Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad staat aan het hoofd van een groep van 

rechtspersonen. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 

van de Stichting en betreft: Stichting Woord en Daad Winkels, Stichting The Well Foundation Nederland en 

Word 2 Act Foundation. 

 

 

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze  

algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

ASSURANCE-RAPPORT VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: De raad van toezicht van Stichting Reformatorische Hulpaktie 

        Woord en Daad te Gorinchem. 

 

Opdracht en verantwoordelijkheden 

Wij hebben onderzocht of het proces, ‘Toetspunten interne controle’ (procedure 

9.3.1 uit het Handboek Administratieve Organisatie), gericht op het vaststellen 

van de werking van de in dit proces genoemde interne controlemaatregelen, van 

Stichting Reformatorisch Hulpaktie Woord en Daad te Gorichem, over het jaar 

2017, in overeenstemming is met de uitgangspunten en criteria, zoals 

vastgelegd in dit proces. 

In de bijlage 4 op bladzijde 101 van het jaarverslag is een beknopte beschrijving 

van het proces ‘Toetspunten interne controle’ opgenomen. 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

proces ‘Toetspunten interne controle’, voor de werking van de interne 

controleprocedures die conform dit proces uitgevoerd moeten worden en voor 

het nemen van maatregelen wanneer deze procedures niet effectief werken. 

 

Het is onze verantwoordelijkheid hierover assurance te verstrekken. 

 

Oordeel 

Naar ons oordeel is het proces ‘Toetspunten interne controle’, in alle van 

materieel belang zijnde aspecten, uitgevoerd in overeenstemming met de 

uitgangspunten en criteria, zoals vastgelegd in procedure 9.3.1 uit het Handboek 

Administratieve Organisatie en heeft daarmee effectief gewerkt. Dit oordeel is 

onderworpen aan de inherente beperkingen die elders in dit assurance-rapport 

zijn genoemd. 

Werkzaamheden 

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 3000A, ‘Assurance-opdrachten anders 

dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie 

(attest-opdrachten)’. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te 

plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 

dat sprake is van een effectieve werking van het proces ‘Toetspunten interne 

controle’.  
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, 

het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang van de 

werkzaamheden bepaald die voor de groepsonderdelen uitgevoerd zijn. Bepalend hierbij is de omvang 

en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de 

groepsonderdelen geselecteerd, waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie 

of specifieke posten noodzakelijk was. 

Onze groepscontrole heeft zich gericht op Stichting Woord en Daad Winkels, vanwege het feit dat dit 

onderdeel zich door middel van de exploitatie van kringloopwinkels richt op het werven van baten ten 

gunste van de doelstellingen van Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad. Bij dit 

groepsonderdeel hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd. 

Binnen Stichting The Well Foundation Nederland vinden geen activiteiten plaats. Word 2 Act Foundation is 

in 2017 opgericht. Gegeven de beperkte omvang van het balanstotaal en het totaal van baten en lasten, 

zijn voor deze onderdelen geen controlewerkzaamheden uitgevoerd.  

 

Wij hebben geen gebruik gemaakt van andere accountants bij de controle van groepsonderdelen. 

In totaal hebben wij met het uitvoeren van deze werkzaamheden een dekking van meer dan 99,5% 

gerealiseerd voor het totaal van de baten, de bestedingen, het balanstotaal en het saldo van baten en 

lasten. 

Door bovengenoemde eigen werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, hebben wij voldoende en geschikte 

controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te 

geven over de geconsolideerde jaarrekening. 

 

 

De kernpunten van onze controle 

In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het 

belangrijkst waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij 

met de raad van toezicht gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is 

besproken. 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de 

jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in 

dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten. 
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Kernpunt 1 De verwerking en verantwoording van baten 

De juiste en volledige verwerking en verantwoording van de verschillende bronnen van inkomsten is een 

kernpunt in de controle. Het betreft de baten die door de donateurs, subsidiegevers en anderen verstrekt 

zijn aan de Stichting in het kader van de doelstellingen die de Stichting nastreeft. 

 

Wij hebben een overwegend systeemgerichte controleaanpak gepland en uitgevoerd. Wij hebben 

verschillende interne controleprocedures gericht op de verwerking van de verschillende baten 

gecontroleerd, aangevuld met gegevensgerichte werkzaamheden zoals steekproeven, de controle van 

schattingen, controle van de afgrenzing en andere detailcontroles, zoals verbandscontroles. 

 

De activiteiten van Woord en Daad Winkels bevinden zich nog in een opstartfase. De maandelijkse 

interne controle op de omzetverantwoording en het geldverkeer is als gevolg daarvan niet tijdig 

uitgevoerd. Dit hebben wij na de interim-controle gerapporteerd aan de raad van toezicht met de 

aanbeveling deze interne controle alsnog uit te voeren. Wij hebben vastgesteld dat deze interne 

controlemaatregelen in het begin van 2018 effectief hebben plaatsgevonden voor alle winkels, over 

geheel 2017. Zie de toelichting bij het onderdeel interne controle op bladzijde 101 van het jaarverslag. 

 

Woord en Daad ontvangt subsidies van grote subsidiënten zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken 

en de Europese Unie. Binnen deze subsidieprogramma’s worden subsidiebaten toegerekend voor 

gemaakte personeelskosten en daarmee verbonden indirecte kosten. Wij hebben naar aanleiding van de 

interim-controle geadviseerd de interne autorisatieprocedure te versterken door ook de projectleider de 

tijdsbesteding op projectniveau periodiek te laten autoriseren. Dit gebeurt nu alleen door het 

projectsecretariaat. Dit vraagt om een aanpassing van het tijdschrijfsysteem Pluriform. Over 2017 heeft 

de autorisatie nu door de projectleider per programma ‘buiten het systeem om’ hardcopy 

plaatsgevonden. De Stichting volgt deze aanbeveling op en gaat onderzoeken hoe de autorisatie door 

de projectleider opgenomen kan worden in Pluriform. Zie de toelichting bij het onderdeel interne controle 

op bladzijde 101 van het jaarverslag. 

De nieuwe richtlijn RJ 650 Fondsenwervende Organisaties en de ‘Handreiking verwerking en waardering 

van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik’ van Goede Doelen Nederland is toegepast bij de 

waardering van nalatenschappen belast met vruchtgebruik. Het toepassen van deze handreiking heeft 

ertoe geleid dat één vordering die betrekking had op een nalatenschap belast met vruchtgebruik, nu als 

niet uit de balans blijkend recht is opgenomen. Een vordering is nu gewaardeerd onder de vorderingen 

nalatenschappen.  

 

Wij kunnen ons vinden in deze verwerkingswijze. Zie de toelichting bij de post niet uit de balans blijkende 

rechten en verplichtingen op bladzijdes 75 en 76 van de jaarrekening. 

 

 

92      Financiële verantwoording: waterkracht



 

 5 

 

Kernpunt 2 Bestedingen en verplichtingen ten behoeve van de doelstelling 

Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad voert activiteiten uit om haar doelstellingen te 

kunnen behalen. Deze activiteiten worden in de jaarrekening verantwoord als bestedingen in het kader 

van de doelstelling. De verantwoording van deze bestedingen beschouwen wij als een belangrijke post 

in de jaarrekening van de Stichting als ‘goede doelen organisatie’ en is daarmee een kernpunt in onze 

controle. 

 

Wij hebben een overwegend systeemgerichte controleaanpak gepland en uitgevoerd. De 

systeemgerichte werkzaamheden richten zich op de interne procedures die betrekking hebben op het 

verstrekken van subsidies en het evalueren en afsluiten van de verstrekte subsidies aan 

samenwerkingspartners. De gegevensgerichte werkzaamheden bestaan uit steekproeven gericht op de 

juistheid van de verantwoorde bestedingen en de volledige verwerking van de project gerelateerde 

verplichtingen. 

 

Wij hebben aan de raad van toezicht gerapporteerd dat de interne controle op de vaststelling van de 

subsidies over het jaar 2016 vertraging had opgelopen en pas begin 2018 is afgewikkeld. Wij hebben als 

onderdeel van de systeemgerichte werkzaamheden, op een later moment, alsnog vastgesteld dat deze 

procedures gewerkt hebben. 

 
 

 

Kernpunt 3 Reserves en fondsen 

Wij beschouwen de juiste mutaties van de reserves en fondsen van geoormerkte baten als een 

kernpunt. Reden hiervoor is dat opname in een bestemmingsfonds vereist is voor zover geoormerkte 

baten nog niet besteed zijn aan de doelstelling waarvoor deze verstrekt zijn. Dat is namelijk een 

belangrijke waarborg voor het feit dat geoormerkte baten op een later moment besteed worden in 

overeenstemming met de doelstelling. De toelichting op de dotaties en onttrekking van de fondsen en de 

reserves is tevens van belang.  

 

Wij hebben een overwegend systeemgerichte controleaanpak gepland en deze conform de planning 

uitgevoerd. De systeemgerichte werkzaamheden richten zich op de opzet, het bestaan en de werking 

van de interne controle die alle baten koppelen aan doelstellingen die door de verstrekkers bepaald zijn. 

Datzelfde gebeurt voor alle bestedingen. Ook deze worden gekoppeld aan bepaalde doelstellingen van 

de Stichting. Of deze koppelingen juist gebeuren, wordt intern gecontroleerd. Onze gegevensgerichte 

detailwerkzaamheden betreffen onder andere de controle op de handmatige correcties die per jaareinde 

gedaan worden voor de koppeling van de baten en lasten aan de doelstellingen en die van invloed zijn 

op de dotaties aan de reserves en fondsen. Ook het in detail controleren van de juistheid van de 

toename van de algemene reserve valt onder onze werkzaamheden.  

 

De Stichting houdt op geoormerkte baten vaste percentages voor de dekking van algemene kosten in. 

Dit is nu toegelicht in de waarderingsgrondslagen van de jaarrekening. Wij vinden de opgenomen 

toelichting over deze verwerkingswijze toereikend. Wij verwijzen naar het punt ‘geworven baten’ in de 

waarderingsgrondslagen van de jaarrekening op bladzijde 66. 
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Kernpunt 4 Financiële vaste activa Lening PSI en Incluvest B.V. 

Kernpunt in de controle is de waardering en toelichting van de lening aan Stichting PSI en Incluvest B.V. 

Dit betreffen transacties met verbonden partijen die niet tegen marktconforme condities 

overeengekomen zijn. De toelichting en de waardering worden daardoor als een kernpunt in de controle 

beschouwd. Wij hebben een overwegend gegevensgerichte controleaanpak gehanteerd. Wij hebben 

daarbij documenten, zoals de leningsovereenkomsten en financiële informatie en overzichten van PSI en 

Incluvest met betrekking tot de financiële investeringen verkregen. Wij hebben inlichtingen ingewonnen 

bij sleutelfunctionarissen van de Stichting en de gemaakte schattingen beoordeeld in samenhang met de 

onderliggende documenten. 

Wij hebben de aard van de leningen, de onderliggende investeringen, de waardering en de toelichtingen 

over deze leningen besproken met de audit commissie en de raad van toezicht en hierover 

gerapporteerd. Dit heeft geleid tot een meer uitgebreide toelichting in de jaarrekening over deze twee 

leningen. Tevens is de waardering van de lening Incluvest nader beoordeeld. 

 

Wij kunnen ons vinden in de toelichtingen over deze leningen die in de jaarrekening opgenomen zijn, 

omdat die in voldoende mate inzicht geven in de aard van financiële investeringen en risico’s. Wij 

kunnen ons vinden in de waardering van beide leningen. Zie de toelichting in de jaarrekening bij post 

financiële vaste activa, bij de lening PSI en de lening Incluvest B.V. op bladzijde 69. 

 

 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

 het bestuursverslag (pagina 6 tot en met 59); 

 de overige gegevens (pagina 90); 

 de meerjarenbegroting 2018 – 2022 (pagina 96 en 97); 

 de bijlagen (pagina 98 tot en met 110). 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

 alle informatie bevat op grond van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 

650 Fondsenwervende Organisaties. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties en de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 

bij de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties. 
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Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten 

 

Benoeming 

Wij zijn door de raad van toezicht in maart 2017 benoemd als accountant van Stichting Reformatorische 

Hulpaktie Woord en Daad vanaf de controle van het boekjaar 2017. 

 

 

 

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 

Fondsenwervende Organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle 

is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 

tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als 

gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 

afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op 

basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 

hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs 

onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze 

onafhankelijkheid te waarborgen.  
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Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de 

raad van toezicht en de audit commissie hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze 

controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame 

omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.  

Wij verwijzen voor onze nadere verantwoordelijkheden naar de site van de Koninklijke Nederlandse 

Beroepsorganisatie van Accountants: www.nba.nl\NL_algemeen_01. 

Amsterdam, 16 maart 2018 Dubois & Co. Registeraccountants 

 Origineel getekend door 

 G. Visser RA
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LASTEN 2018 2019 2020 2021 2022

Programma's

EDU 15.273.730 15.884.679 16.190.154 16.113.785 16.037.417

Subtotaal regulier 15.273.730 15.884.679 16.190.154 16.113.785 16.037.417
in % van doelstelling 39% 37% 36% 34% 33%

TVET/JB 6.281.323 7.537.588 8.165.720 8.793.853 9.421.985

IAD 9.060.729 9.966.801 10.872.874 11.778.947 12.685.020

WASH 3.322.504 3.654.754 3.987.005 4.319.255 4.651.506

SOLAR 52.144 104.287 130.359 156.431 182.503

Subtotaal nieuwe focus 18.716.700 21.263.431 23.155.959 25.048.486 26.941.013

in % van doelstelling 47% 50% 51% 53% 55%

LCH 828.830 828.830 828.830 828.830 828.830

SPN 0 0 0 0 0

IN 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

ER 1.569.140 1.569.140 1.569.140 1.569.140 1.569.140

PI 127.420 133.791 140.162 146.533 152.904

Overig (ICT t.b.v. partners, beleidsconferenties etc) 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Subtotaal overige programma's 3.225.390 3.231.761 3.238.132 3.244.503 3.250.874

in % van doelstelling 8% 8% 7% 7% 7%

Meerjarenbegroting
Meerjarenbegroting in €

INKOMSTEN 2018 2019 2020 2021 2022

Eigen fondsenwerving:

Sponsorprogramma (incl. bedrijfsleven en kerken) 10.676.500 10.783.265 10.890.030 10.996.795 11.103.560

Noodhulp (incl. bedrijfsleven en kerken) 1.548.870 1.626.314 1.703.757 1.781.201 1.858.644

Goederenwinst 1.200.000 1.380.000 1.500.000 1.680.000 1.800.000

Overige giften particulieren 5.607.285 5.887.649 6.168.014 6.448.378 6.728.742

Giften kerken en andere FWO (exclusief kindsponsoring) 699.890 734.885 769.879 804.874 839.868

Subsidies overheden 13.514.304 14.190.019 14.865.734 15.541.449 16.217.164

Bedrijfsleven (exclusief kindsponsoring) 3.749.000 4.498.800 4.686.250 5.061.150 5.248.600

Vermogensfondsen 4.522.500 4.974.750 5.427.000 5.879.250 6.331.500

Eigen bijdragen door consortiumleden (ook in bestedingen) 1.914.762 2.010.501 2.106.239 2.201.977 2.297.715

Som van de geworven baten 43.433.111 46.086.182 48.116.902 50.395.073 52.425.793

OVERIGE BATEN

Inkomsten Awareness Raising 84.350 88.568 92.785 97.003 101.220

Baten uit beleggingen en leveranciersrol 275.000 302.500 330.000 357.500 385.000

Som van de baten 43.792.461 46.477.249 48.539.687 50.849.575 52.912.013
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Allianties en netwerken 208.470 218.894 229.317 239.741 250.164

L&A 315.492 331.267 347.042 362.816 378.591

AR 809.758 850.246 890.734 931.222 971.710

PMA 406.468 426.792 447.115 467.439 487.762

Kennismanagement 230.276 241.790 253.303 264.817 276.331

Partnerrol 252.743 252.743 252.743 252.743 252.743

Leveranciersrol 199.492 219.441 239.390 259.340 279.289

TOTAAL DOELSTELLING 39.666.516 42.951.840 45.277.485 47.221.287 49.165.089
Kosten fondsenwerving 1.768.862 1.892.682 2.034.191 2.122.635 2.211.078

Kosten Beheer en Administratie 856.317 916.259 984.765 1.027.581 1.070.397

Totaal overhead 2.625.179 2.808.942 3.018.956 3.150.215 3.281.474

Som van de lasten 42.291.695 45.760.782 48.296.441 50.371.502 52.446.563

Resultaat 1.500.766 716.467 243.246 478.073 465.450

TOEVOEGING/ONTTREKKING AAN:

Mutatie partnerrekeningen 562.744 -250.000 -250.000

Extra opbouw partnerrekeningen 0

Dotatie koersrisico sponsoring* 175.528 193.080 201.857 210.633 219.409

Koersrisico overige programma's* 116.458 128.104 133.927 139.750 145.573

Afbouw noodhulpbestemmingsfondsen eerder jaren 0 0 0 0 0

Overige bestemmingsfondsen 146.036 145.283 157.462 127.690 100.468

Toevoeging algemene reserve 500.000 500.000 0 0 0

1.500.766 716.467 243.246 478.073 465.450
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Dr. h.c. ir. J. Lock
Functie: Voorzitter raad van bestuur

Ingangsdatum: per 01-01-2008

R.F. Molenaar MSc
Functie: Lid raad van bestuur

Ingangsdatum: per 01-01-2016

Raad van toezicht

Auditcommissie

Naam Jaar 1e verkiezing Aftredend / hernoembaar op

Ds. C. Westerink - voorzitter 
Predikant

2009 31-12-2020
niet hernoembaar

Ing. C. van Burg
Directeur kapitaalinvesteringen Dow Chemical

2010 31-12-2021
niet hernoembaar

Ing. B. Jaspers Faijer
Wethouder 

2014 31-12-2021
niet hernoembaar

Dr. P. Honkoop
MDL-arts

2007 31-12-2018
niet hernoembaar

P.W. Nobel RA
Registeraccountant

2011 31-12-2018
hernoembaar

Mr.  M.A. Overbeeke – Boer
Raadsadviseur Drechtraad

2014 31-12-2021
hernoembaar

Dr. R. Toes
Voorzitter College van Bestuur van het Wartburg-college

2015 31-12-2018
hernoembaar

Naam Aftredend / hernoembaar op

P.W. Nobel RA
Registeraccountant

31-12-2018
hernoembaar

Dr. P. Honkoop 
MDL-arts

31-12-2018
niet hernoembaar

J. Gouw RA
Registeraccountant

31-12-2020
niet hernoembaar

BIJLAGE 1  
Raad van bestuur en raad 
van toezicht
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Voorzitter raad van bestuur: Dr. h.c. ir. Jan Lock

Nevenfuncties Risicoanalyse

Adviseur Stichting Poverty Share Investments (onbezoldigd) Geen risico’s, nevenfunctie past bij functie Woord en Daad

DGA Adicisim B.V. (deeltijd 5%: bezoldigd) Adicisim B.V. levert (interim-)management en (bestuurlijk) advies. Voor zover er bij klanten van Adicisim sprake kan zijn 
van belangenverstrengeling of risico wordt dit gemeld aan de raad van toezicht van Woord en Daad. In dat kader 
bestuurder PerspActive. Vormt geen risico voor Woord en Daad. Belangen van Woord en Daad in PerspActive worden 
behartigd door het lid van de raad van bestuur. 

Gemeenteraadslid van Gemeente Giessenlanden (bezoldigd) Geen risico’s, geen verband met functie Woord en Daad

Lid wetenschappelijke adviesraad voor kennisontwikkeling en 
lectoraten Driestar Educatief (onbezoldigd) 

Geen risico’s, nevenfunctie past bij functie Woord en Daad en samenwerking Driestar Educatief en Woord en Daad

Lid investeringscomité ICCO-investments (onbezoldigd) Geen risico, steunt activiteiten van Woord en Daad. 

Bestuurder Stichting Business 4 Impact Utrecht (onbezoldigd) Geen risico’s, nevenfunctie past bij functie Woord en Daad

Lid investeringscomité ICCO-investments (onbezoldigd) Geen risico, steunt activiteiten van Woord en Daad. 

Bestuurder Impact Booster B.V. Den Haag (onbezoldigd) Geen risico’s, nevenfunctie past bij functie Woord en Daad

Bestuurder Stichting Business 4 Impact Utrecht  
(onbezoldigd)

Geen risico’s, nevenfunctie past bij functie Woord en Daad

Bestuurder Stichting Woord en Daad Winkels (onbezoldigd) Geen risico, nevenfunctie past bij functie Woord en Daad

Lid raad van bestuur: Rina Molenaar MSc

Nevenfuncties Risicoanalyse

Bestuurslid Prisma (onbezoldigd) Geen risico’s, nevenfunctie past bij functie Woord en Daad

Auteur Jongbloed (bezoldigd) Geen risico, nevenfunctie past soms bij functie Woord en Daad 

Stuurgroeplid platform Waarden en normen (onbezoldigd) Geen risico, nevenfunctie past bij functie Woord en Daad

Columnist Terdege (onbezoldigd) Geen risico, nevenfunctie past bij functie Woord en Daad

Naam Nevenfuncties

Ds. C. Westerink - voorzitter
Predikant

Ing. C. van Burg
Directeur kapitaalinvesteringen Dow Chemical

- Lid Provinciaal Bestuur SGP Zeeland
- Bestuurslid Stichting Poverty Share Investments (PSI)
- Lid Raad van Toezicht Stichting Woord en Daad Winkels
- Board Member Word2Act USA

Ing. B. Jaspers Faijer
Wethouder

- Bestuurslid Stichting Restauratie en Innovatie in de Bouw Overijssel (RIBO)
- Lid algemeen bestuur werkvoorzieningsschap Reestmond
- Bestuurslid Uitvoeringscommissie Ruilverkaveling Staphorst
- Bestuurslid Vereniging Nederlandse Gemeenten afdeling Overijssel (VNG-Overijssel).

Dr. P. Honkoop
MDL-arts

P.W. Nobel RA
Registeraccountant

- Bestuurslid Stichting Poverty Share Investments te (PSI) 
- Lid Raad van Toezicht Stichting Woord en Daad Winkels
-  Raad van Toezicht Stichting RefSVO. (RefSVO is het landelijk Reformatorisch Samenwerkingsverband voor 

Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs)

Mr. M.A. Overbeeke – Boer
Raadsadviseur Drechtraad

- Lid raad van advies Nederlands Dagblad

Dr. R. Toes
Voorzitter College van Bestuur van het Wartburgcollege

- Geassocieerd lid van de Onderwijsraad

Raad van bestuur

Raad van toezicht
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Onderdeel van het handboek Administratieve 

Organisatie is de procedure ‘ Toetsing Interne 

Controle’ (procedure 9.3.1). De interne 

controleur van de unit Finance en Control (F&C) 

voert per zes maanden een toetsing uit op het 

functioneren van de interne beheersingsmaat-

regelen om risico’s in processen die relevant zijn 

voor de posten in de jaarrekening, te redresse-

ren tot een aanvaardbaar niveau. 

Het toetsingskader van de interne controle 

richt zich op de kernprocessen Inkomstenver-

werking, Vastleggen en afwikkelen van 

verplichtingen, de binnenlandse en buitenland-

se betalingen, de verwerking van sponsorin-

komsten en het aanmaan- en incassoproces, de 

verwerking en beheersing van de baten van 

comités, postzegelverkopen en beheer 

stamgegevens van crediteuren. Ook vervan-

ging van sponsorkinderen, toepassing van 

KvK-mandaten en CBF-regelgeving komen aan 

de orde.

Er is sprake van zowel gegevensgerichte als 

systeemgerichte controles, via steekproef of 

integrale toetsing. Daarbij worden ook 

autorisaties en mandaten betrokken zoals 

vastgelegd in het softwarepakket. Tijdens de 

toetsing wordt gekeken naar correcte en 

volledige toepassing van de vastgestelde 

procedures (door de geautoriseerde personen) 

en vastlegging en documentatie daarvan in 

systemen.

De interne controleur rapporteert hierover aan 

de raad van bestuur. Aangezien deze functiona-

ris ook zelf bij een aantal processen betrokken 

is doet een onafhankelijke medewerker PMA 

nog een aantal aanvullende steekproeven en 

rapporteert over de uitkomsten. De externe 

accountant maakt gebruik van deze verslagen 

en de eventuele hieraan gekoppelde acties bij 

de beoordeling van het functioneren van de 

interne controlesystematiek. Tevens wordt 

door hen een Assurance-rapport afgegeven 

2017 zijn er wel diverse andere interne 

controlemaatregelen van toepassing geweest, 

die in 2018 nog verder gestructureerd en 

getoetst zullen worden. Dit geldt ook voor de 

autorisatie van uren naar projecten, in 2018 zal 

een software-aanpassing worden gerealiseerd 

zodat projectleiders deze uren ook direct 

kunnen goedkeuren in plaats van via het 

projectsecretariaat (zoals dit in 2017 gebeurde). 

Uiteraard zullen beide zaken in 2018 meegeno-

men worden in de interne controle toetsing.

Voorzitter raad van bestuur

Jan Lock

Gorinchem, 31 december 2017

waaruit blijkt dat de interne controle toetsing 

conform procedure heeft plaatsgevonden.

Over 2017 zijn twee toetsingen uitgevoerd. 

Beiden leidden tot de conclusie dat er geen 

noemenswaardige afwijkingen waren ten 

opzichte van de vastgestelde procedures en 

mandaten. Wel zijn enkele verbeterpunten 

doorgevoerd rond de in- en uitdienstprocedure 

van medewerkers voor wat betreft toegangs-

rechten in de systemen en aanpassing van het 

integriteitsbeleid op projectmatig werken.

In de managementletter van de externe 

accountant werd aangegeven dat bij Woord en 

Daad Winkels de maandelijkse interne controle 

op de omzetverantwoording en het geldverkeer 

niet tijdig is uitgevoerd als gevolg van de opstart 

van de kringloopwinkels. Begin 2018 is dit 

alsnog met terugwerkende kracht gebeurd, 

sindsdien maakt dit onderdeel uit van de 

maandelijkse werkzaamheden. Gedurende 
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Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.nl 

www.dubois.nl 

KvK nummer 34374865 

ASSURANCE-RAPPORT VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: De raad van toezicht van Stichting Reformatorische Hulpaktie 

        Woord en Daad te Gorinchem. 

 

Opdracht en verantwoordelijkheden 

Wij hebben onderzocht of het proces, ‘Toetspunten interne controle’ (procedure 

9.3.1 uit het Handboek Administratieve Organisatie), gericht op het vaststellen 

van de werking van de in dit proces genoemde interne controlemaatregelen, van 

Stichting Reformatorisch Hulpaktie Woord en Daad te Gorichem, over het jaar 

2017, in overeenstemming is met de uitgangspunten en criteria, zoals 

vastgelegd in dit proces. 

In de bijlage 4 op bladzijde 101 van het jaarverslag is een beknopte beschrijving 

van het proces ‘Toetspunten interne controle’ opgenomen. 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

proces ‘Toetspunten interne controle’, voor de werking van de interne 

controleprocedures die conform dit proces uitgevoerd moeten worden en voor 

het nemen van maatregelen wanneer deze procedures niet effectief werken. 

 

Het is onze verantwoordelijkheid hierover assurance te verstrekken. 

 

Oordeel 

Naar ons oordeel is het proces ‘Toetspunten interne controle’, in alle van 

materieel belang zijnde aspecten, uitgevoerd in overeenstemming met de 

uitgangspunten en criteria, zoals vastgelegd in procedure 9.3.1 uit het Handboek 

Administratieve Organisatie en heeft daarmee effectief gewerkt. Dit oordeel is 

onderworpen aan de inherente beperkingen die elders in dit assurance-rapport 

zijn genoemd. 

Werkzaamheden 

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 3000A, ‘Assurance-opdrachten anders 

dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie 

(attest-opdrachten)’. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te 

plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 

dat sprake is van een effectieve werking van het proces ‘Toetspunten interne 

controle’.  

 

2 

 

Ons onderzoek omvatte de volgende werkzaamheden: 

 Kennis nemen van de procesbeschrijving ‘Toetspunten interne controle’ uit het Handboek 

Administratieve Organisatie en van de opzet van de interne controlemaatregelen die in dit proces 

genoemd worden, alsmede de risico’s, maatregelen, doel van de maatregelen, de werkwijze en 

vastlegging van de bevinding van de interne toetsingen; 

 Het inwinnen van inlichtingen bij medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van het proces 

‘Toetspunten interne controle’; 

 Het herhalen van de uitgevoerde interne controlemaatregelen teneinde vast te stellen dat de 

bevindingen die gerapporteerd zijn over de werking van de interne controles juist zijn. Daarbij hebben 

wij inspecties uitgevoerd op de onderliggende processen en uitkomsten daarvan; 

 Het vergelijken van de bevindingen van de uitkomsten van de ‘Toetspunten interne controle’ met de 

bevindingen van de werkzaamheden die wij uitvoeren gericht op de effectieve werking van interne 

controleprocedures, die wij als onderdeel van de controle van de jaarrekening testen.  

 Het kennis nemen van de rapportages die naar aanleiding van het proces ‘Toetspunten interne 

controle’ tweemaal per jaar opgesteld worden. 

Inherente beperkingen 

Wij wijzen erop dat de volgende inherente beperkingen verbonden zijn aan onze opdracht: 

 Ons onderzoek ziet alleen toe op het toetsen van het proces ‘Toetspunten interne controle’. Dit proces 

toetst een selectie van de interne controleprocedures binnen de stichting maar niet alle interne 

controleprocedures; 

 Ons onderzoek geeft geen oordeel over de werking van de processen zelf, die door de stichting in het 

kader van het proces ‘Toetspunten interne controle’ getoetst worden. De uitkomst van het proces 

‘Toetspunten interne controle’ kan zowel zijn dat de getoetste processen effectief werken, maar ook dat 

dit niet het geval is;  

 Ons onderzoek heeft betrekking op de werking van het proces ‘Toetspunten interne controle’ over een 

historische periode. Dit betreft de werking van deze procedures over het boekjaar 2017, die uitgevoerd 

is in de periode tussen juli 2017 tot en met januari 2018. De toetsing over deze historische periode 

geeft geen zekerheid over de effectiviteit van het proces voor een toekomstige periode. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Reformatorische Hulpaktie Woord en Daad zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor 

de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij passen de ‘Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten RA’s’ toe. 

Op grond daarvan beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief 

vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, 

accountantsstandaarden en andere relevante wet- en regelgeving. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. 

Amsterdam, 16 maart 2018  Dubois & Co. Registeraccountants 

 

       Origineel getekend door 

  G. Visser RA 
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Opdracht en verantwoordelijkheden 

Wij hebben onderzocht of het proces, ‘Toetspunten interne controle’ (procedure 

9.3.1 uit het Handboek Administratieve Organisatie), gericht op het vaststellen 

van de werking van de in dit proces genoemde interne controlemaatregelen, van 

Stichting Reformatorisch Hulpaktie Woord en Daad te Gorichem, over het jaar 

2017, in overeenstemming is met de uitgangspunten en criteria, zoals 

vastgelegd in dit proces. 

In de bijlage 4 op bladzijde 101 van het jaarverslag is een beknopte beschrijving 

van het proces ‘Toetspunten interne controle’ opgenomen. 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

proces ‘Toetspunten interne controle’, voor de werking van de interne 

controleprocedures die conform dit proces uitgevoerd moeten worden en voor 

het nemen van maatregelen wanneer deze procedures niet effectief werken. 

 

Het is onze verantwoordelijkheid hierover assurance te verstrekken. 

 

Oordeel 

Naar ons oordeel is het proces ‘Toetspunten interne controle’, in alle van 

materieel belang zijnde aspecten, uitgevoerd in overeenstemming met de 

uitgangspunten en criteria, zoals vastgelegd in procedure 9.3.1 uit het Handboek 

Administratieve Organisatie en heeft daarmee effectief gewerkt. Dit oordeel is 

onderworpen aan de inherente beperkingen die elders in dit assurance-rapport 

zijn genoemd. 

Werkzaamheden 

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 3000A, ‘Assurance-opdrachten anders 

dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie 

(attest-opdrachten)’. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te 

plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 

dat sprake is van een effectieve werking van het proces ‘Toetspunten interne 

controle’.  
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BIJLAGE 6 
 Procesbeheersing,  
risicomanagement  
en verantwoording

Bestuursverslag

1. Algemeen
Woord en Daad werkt grotendeels project- 

matig. Zie de figuur in bijlage 3 voor een visuele 

weergave. 

De interne procesbeheersing en controle zijn 

beschreven in het Handboek Organisatie 

waarin zijn opgenomen: 

-  een overzicht van processtappen per proces en 

de onderliggende administratieve procedures; 

-  handleidingen voor project, donor (inclusief 

accountability) en sponsoring.

Woord en Daad toetst haar processen aan de 

hand van drie kwaliteitssystemen. Elk systeem 

heeft zijn eigen invalshoek en juist de 

combinatie van systemen resulteert in een 

dekkende toetsing van de beide hoofdproces-

sen op verschillende niveaus.

2.  Procesbeheersing  
Nederland 

Beleidsplan
Woord en Daad werkt met een beleidsplan dat 

steeds aangepast kan worden. Het huidige 

beleidsplan geldt voor de periode 2016-2020 

en heeft als titel: Ondernemend tegen 

armoede, Woord en Daad onderweg naar 2020.

Beleid en uitvoering
Op basis van de doelstellingen van het 

beleidsplan wordt een operationeel jaarplan 

Algemene opmerkingen bij  
deelprocessen in Nederland

Fondsenwervers
Fondsenwervers vallen in de projectmatige 

structuur direct onder de raad van bestuur. Ze 

functioneren zelfstandig maar kunnen ook 

participeren in projecten. Fondsenwervers 

werken aan de hand van een activiteitenplan-

ning, waarin ze hun acties benoemen, inclusief 

de benodigde communicatie-inzet. Deze 

activiteiten zijn gericht op het behalen van de 

doelstellingen vanuit het jaarplan. Periodiek 

stemmen zij, in gezamenlijkheid, met de raad 

van bestuur af. Maandelijks krijgen de 

fondsenwervers het overzicht van de inkom-

sten voor hun doelgroep. In 2016 hebben we 

nadrukkelijker dan voorheen fondsenwervers 

gekoppeld aan doelgroepen. Met de software 

‘fondsenwerversview’ krijgen fondsenwervers 

inzicht in projecten waarvoor nog geworven 

moet worden of waarvoor juist teveel 

geworven is.

Communicatie
Communicatiemedewerkers staan ten dienste 

van de projecten en de fondsenwervers. 

Daarnaast wordt de corporate communicatie 

van Woord en Daad, o.a. via magazines en de 

website, verzorgd. Uitgangspunt bij de 

samenstelling van het promotiemateriaal is dat 

de informatie overeenkomst met de werkelijk-

heid en recht doet aan de complexiteit van het 

werk(veld) en de doelgroep.

Partnerschappen
Bij het deelnemen aan samenwerkingsverbanden 

met andere organisaties gaat Woord en Daad 

altijd nauwkeurig na of en zo ja hoe de samen-

werking past binnen haar doelstelling en bij haar 

doelgroep. Bovendien is absolute voorwaarde 

dat binnen zo’n samenwerkingsverband in alle 

vrijheid het eigen karakter van Woord en Daad 

en de reformatorische identiteit van de stichting 

gehandhaafd kunnen worden. Aan het lidmaat-

schap van of participatie in samenwerkingsver-

banden ligt altijd een besluit van de raad van 

bestuur ten grondslag. Woord en Daad partici-

peert alleen in die netwerken en samenwerkings-

verbanden die voor haar of haar partnernetwerk 

een toegevoegde waarde hebben. 

Personeelsbeleid
Selectie en benoeming van personeel vinden 

plaats door een selectiecommissie. In die 

commissie participeert behalve de raad van 

bestuur ook een aantal direct betrokken 

collega’s. Bij de definitieve benoeming speelt, 

behalve kennis en kunde, ook de identiteit van de 

kandidaat een rol. De bevoegdheid tot benoe-

ming en ontslag berust bij de raad van bestuur. 

Signalen, complimenten en klachten als on-
derdeel van het kwaliteitssysteem
Woord en Daad realiseert zich: waar gewerkt 

wordt, worden fouten gemaakt. Daarom is de 

mogelijkheid voor het deponeren van een 

klacht over de werkwijze van Woord en Daad 

van groot belang. Uiteraard mogen mensen 

ook laten weten welke manier van werken ze 

op prijs stellen. Daarom kent Woord en Daad 

een procedure voor signalen, klachten en 

complimenten. 

Woord en Daad vindt dat de mogelijkheid er 

moet zijn uiteindelijk bij de raad van toezicht 

aan te kloppen. Die mogelijkheid is vastgelegd in 

de klachtenprocedure en is er voor vrijwilligers 

zoals comitéleden, winkelvrijwilligers, dona-

teurs, en andere samenwerkingsorganisaties – 

inclusief onze partners in het Zuiden. De 

procedure is op aanvraag beschikbaar. In 

hoofdstuk 2 wordt in een oogopslag over de 

jaren 2015–2017 een overzicht gegeven van de 

aard en afhandeling van signalen, complimenten 

en klachten.

geschreven. Aan het operationele jaarplan is de 

begroting gekoppeld. Het operationele 

jaarplan en het bijbehorende budget fungeren 

als uitvoeringskader voor de organisatie. 

Projectleiders leveren informatie aan rond hun 

ambitie en geven aan hoeveel mensen, fondsen, 

kennis en netwerken ze nodig hebben. Dit leidt 

tot een begroting, die zowel financieel als 

vanuit HRM ingevuld is. Tevens wordt op deze 

manier in kaart gebracht welke kennis en 

netwerken mogelijk nog nodig zijn om de 

ambitie te kunnen realiseren. 

De raad van bestuur toetst in hoeverre de 

(uitvoerende) organisatie zich aan het 

operationele jaarplan als kader houdt. Als 

hulpmiddel gebruiken ze het koersrapport. Het 

koersrapport heeft een nieuwe lay-out 

gekregen, waarin we focussen op de hoofdlij-

nen. Projectleiders rapporteren via maandelijk-

se afstemmomenten en via projectrapportages 

op de belangrijkste prestatie-indicatoren 

(KPI’s) aan de raad van bestuur. 

De koppeling tussen ‘beleidsplan - operationeel 

jaarplan – koersrapport - projectrapportages’ 

geeft op een eenvoudige en heldere wijze zicht 

op datgene wat er speelt. In de lijn plan–do–

check–act dwingt dat om van de praktijk te 

leren. Daarnaast leert Woord en Daad veel uit 

de gesprekken met partnerorganisaties, de 

doelgroep, de achterban en organisaties met 

wie ze samenwerkt. Deze inzichten worden 

serieus genomen en waar nodig vertaald in 

concrete maatregelen.

Door middel van projectevaluaties onderzoe-

ken we wat de daadwerkelijke impact van het 

werk op het leven van mensen in het Zuiden 

is. Als dat aanbevelingen oplevert, zien we er 

via ‘leerinventarisaties’ op toe dat deze 

opgevolgd worden. 
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Netwerk vrijwilligers, winkels en RegioOnder-
nemers
De naam Woord en Daad wordt niet alleen 

uitgedragen door de raad van bestuur en 

medewerkers in de organisatie. Woord en 

Daad zou Woord en Daad niet zijn zonder het 

grote aantal ondernemers en vrijwilligers die 

zich jaar in jaar uit, belangeloos voor het werk 

van de stichting inzetten. Voor de comités is 

het Handboek Comités het uitgangspunt voor 

hun werkwijze en de verantwoording over hun 

werkwijze. Aan een aantal comités zijn 

jongerencomités gekoppeld die zelfstandig 

activiteiten uitvoeren maar in de verantwoor-

ding onder de comités vallen. 

Overeenkomst voor leden van de (winkel)comités 
en RegioOndernemers
Met het sluiten van een overeenkomst met 

comitéleden neemt de stichting de aansprake-

lijkheid voor schade en dergelijke op zich. 

Anderzijds verbindt het comitélid zich met zijn 

handtekening aan de werkwijze, zoals die in de 

richtlijn is aangegeven als passend bij het 

karakter van Woord en Daad. Wijkt een 

comitélid in leef- en handelwijze van de 

richtlijn af, dan heeft het lokale bestuur van een 

comité en de raad van bestuur van de stichting 

de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen. 

Met de RegioOndernemers wordt per groep 

een overeenkomst gesloten die ondertekend 

wordt door de voorzitter. Hiermee verbindt de 

groep zich aan de stichting zoals hierboven is 

beschreven.

Werkwijze en financieel beheer in (winkel)comités
Binnen de comités gaat heel wat geld om. Het 

is dus ook logisch dat Woord en Daad hoge 

eisen stelt aan de werkwijze, verslaggeving en 

controle binnen een comité. Ook als geld aan 

een comité wordt gegeven, moet de gever er in 

alle gevallen zeker van zijn dat het geld ook 

terechtkomt bij het doel waarvoor men het 

geeft. In het Handboek Comités staan 

richtlijnen voor de activiteiten van de comités. 

Ook geeft het handboek richtlijnen over de 

verslaglegging. Tevens is er een online 

softwarepakket beschikbaar, zodat comités het 

jaarverslag eenvoudig kunnen samenstellen. 

Na de afsluiting van het boekjaar stelt de 

penningmeester van het comité zijn jaarverslag 

op. Ook vindt binnen het comité een kascon-

trole plaats. Vervolgens wordt het jaarverslag 

na voltooiing mede ondertekend door de 

voorzitter en gaan de verslagen naar het 

kantoor van de stichting. Deze verslagen 

worden door de afdeling F&C gecontroleerd. 

Tevens dient deze afdeling als vraagbaak voor 

penningmeesters. De accountant betrekt 

vervolgens de verslagen bij de controle. 

Bovendien worden enkele comités ter plaatse 

gecontroleerd. Met comités die voor een 

programma werven zijn afspraken vastgelegd 

over committering. Die werkwijze vereenvou-

digt de administratieve verwerking.

3. Procesbeheersing van 
programma’s (inclusief 
processchema);  
partner- en donorrol

Allianties en consortia
Sinds de samenwerking in allianties van kracht 

is, valideert Woord en Daad haar beleid met 

Zuidelijke partners. Steeds meer krijgen 

(tijdelijke) consortia een rol in het werk van 

Woord en Daad. Binnen de allianties en de 

consortia vindt kennisuitwisseling plaats op het 

gebied van vakexpertise, lokale of regionale 

fondsenwerving en ontwikkeling van beleid in 

de regio. Binnen het beleid zijn de drie onderde-

len directe armoedebestrijding, maatschappi-

jopbouw en beleidsbeïnvloeding speerpunten. 

Projectwerkwijze
Door middel van een door de projectleider 

geschreven projectopdracht geeft de raad van 

bestuur mandaat en startkapitaal om een 

programma te ontwikkelen. De projectleider 

stelt daarvoor een gedetailleerder projectplan 

op en vormt een projectteam waarin zowel 

medewerkers van Woord en Daad als van 

partnerorganisaties en derden zitten. De 

projectleider is verantwoordelijk voor het 

gehele projectplan. Dus ook het binnenhalen 

van fondsen en de kwaliteit van het project. 

Ook zorgt de projectleider dat de visie en de 

expertise van de partners en het perspectief 

van Woord en Daad daarop geadresseerd is in 

het projectplan. Eventueel kijkt een donorasse-

sor tijdens het co-creëerproces mee in 

hoeverre het project aansluit op de donorcrite-

ria. Vervolgens kent de raad van bestuur 

mensen en middelen toe aan het project. Indien 

nodig vinden er voor de implementatiefase 

wijzigingen plaats in het projectteam en wordt 

het project uitgevoerd, waarbij tussentijds 

gerapporteerd wordt op de doelstellingen van 

de projectopdracht aan de raad van bestuur. 

Toekenning van fondsen, monitoring, 
resultaat- en contractmanagement 
en auditing
In oktober wordt het jaarplan voor het nieuwe 

jaar vastgesteld. Projectleiders leveren 

hiervoor projectopdrachten aan, waarin de te 

behalen doelstellingen, inzet van mensen en 

middelen en planning vastgelegd worden. De 

Raad van Bestuur kent startkapitaal toe 

waarmee de projectleider kan starten.  

Vervolgens is de projectleider verantwoorde-

lijk het integrale project, inclusief fondsenwer-

ving. De dekking van de bestedingen uitge-

werkt in nauwe samenwerking met de 

fondsmatchers. Op basis van het jaarplan en de 

gerealiseerde inkomsten kent de Raad van 

Bestuur de overige fondsen toe, waarmee de 

projectleider verder kan werken. Als afronding 

van de goedkeuring ondertekent Woord en 

Daad met de partner (eventueel als onderdeel 

van een consortium) een contract. Er zijn 

afspraken gemaakt t.a.v. toekenning, te behalen 

resultaten (inclusief sturing daarop), rapporta-

ge en verantwoording en afspraken over 

betalingen c.q. verplichtingen van beide zijden 

rond betalingen. 

Maandelijks wordt door de projectleider 

gerapporteerd aan de Raad van Bestuur door 

middel van een dashboard wat de voortgang en 

eventuele afwijkingen laat zien. 

Naast het toekennen van fondsen is het ook 

belangrijk de programma’s te monitoren. 

Woord en Daad Donor heeft hiervoor een 

accountability manual opgesteld, wat in 2016 

uitgebreid is herzien en passend is gemaakt op 

projectmatig werken en is de verantwoorde-

lijkheid van de projectleider. In het accountabi-

lity manual staat het beleid beschreven rond 

verantwoording van gelden en de maatregelen 

die Woord en Daad hierbij treft. 

Strategische meerjarenplannen; 
overeenkomsten
Vaak worden programma’s waarvoor financie-

ring voor meerdere jaren is ontvangen ook 

voor meerdere jaren toegezegd. Deze 

overeenkomsten plaatsen de programma’s in 

een langetermijnperspectief. Woord en Daad 

spreekt na goedkeuring onder voorwaarden 

ook een committment aan de financiering uit. 

Jaarlijks wordt definitieve financiering 

toegekend. In die toekenning wordt het 

strategisch meerjarenplan als kader meegeno-

men, maar spelen ook afwegingen vanuit de 

jaarlijkse resultatenrapportage een rol. 

Op basis van de goedkeuring worden contrac-

ten gesloten, waarin onder andere doelstellin-

gen, verwachte resultaten, het goedgekeurde 
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bedrag en voorwaarden ten aanzien van 

uitvoering en rapportage zijn opgenomen.  

Aangaan en stoppen van een  
partnerrelatie
Woord en Daad wil met name in Afrika groeien. 

Hiervoor worden nieuwe partnerrelaties 

aangegaan, die soms vanuit Woord en Daad en 

soms vanuit de allianties worden voorgedra-

gen. De alliantie bekijkt of de potentiële 

partnerorganisatie meerwaarde heeft voor de 

alliantie en kan besluiten deze als lid op te 

nemen. Woord en Daad Partner, als lid van de 

alliantie, heeft hier ook een stem in; de 

meerderheid van de alliantie beslist echter. 

Woord en Daad Donor kijkt aan de hand van 

een organisatiebeoordeling of de potentiële 

partner in aanmerking komt voor fondsen 

vanuit Woord en Daad. Als dat het geval is 

wordt er een financiële audit gedaan om ook 

een onafhankelijke rapportage over de 

organisatie te hebben. De raad van bestuur 

beslist uiteindelijk over het al dan niet aangaan 

van de partnerrelatie en neemt hierbij de 

adviezen van Woord en Daad Partner en 

Woord en Daad Donor mee. Nadat de relatie is 

aangegaan wordt met een beperkt budget 

gestart in het eerste jaar. Daarna wordt 

gekeken of er voldoende vertrouwen is om het 

budget uit te breiden. Als Woord en Daad 

besluit geen fondsen toe te kennen aan de 

betreffende partner, kan de alliantie alsnog 

besluiten deze partner toch als lid op te nemen. 

In dat geval zal vanuit Woord en Daad, die lid is 

van de alliantie, vanuit de partnerrol wel met 

deze organisatie samengewerkt worden. Ook 

komt het in toenemende mate voor dat Woord 

en Daad tijdelijke samenwerkingsverbanden 

aangaat met projectpartners, die onderdeel 

zijn van een consortium en niet per definitie lid 

zijn van de alliantie. Vaak is een dergelijke 

samenwerking gericht op een specifiek 

programma waarvoor financiering vanuit 

bijvoorbeeld subsidies is ontvangen. 

Als een samenwerking in de praktijk tegenvalt 

of toegevoegde waarde in de lokale context 

nihil blijkt, bouwt Woord en Daad in goed 

overleg met de partnerorganisatie fondsen af. 

De partnerorganisatie kan echter desgewenst 

wel alliantielid blijven en kennis en expertise 

delen. In het geval van corruptie of besteding 

van geld voor een ander doel dan waar het voor 

gegeven is zal er sprake zijn van een snelle 

afbouw. 

Invloed van andere belanghebben-
den op het beleid van Woord en 
Daad
Naast Zuidelijke partners hebben ook 

Nederlandse belanghebbenden via evaluaties 

inbreng op het beleid van Woord en Daad. Dat 

gebeurt via jaarlijkse evaluaties vanuit het 

personeel (ondernemingsraad), de particuliere 

achterban (via de klankbordgroep voor comités 

en particulieren), de bedrijven (via de coördina-

tiegroep van het Business Platform) en de 

vermogensfondsen (via regelmatige feedback/

reflecties van familie en vermogensfondsen). 

Normpercentages overhead
Voor overhead werkt Woord en Daad met het 

percentage kostenbeheer en administratie 

(bestuurlijk gemaximeerd op gemiddeld 3,1 

procent over drie jaar) en het percentage 

kosten eigen fondsenwerving (gemaximeerd op 

6 procent). Beide percentages worden 

gemaximeerd in een overheadpercentage over 

de totale omzet. Dit percentage is gemaxi-

meerd op gemiddeld 7,5 procent over drie jaar.

Programma’s/activiteiten binnen de 
doelstelling die gebonden zijn aan 
een maximumpercentage van de 
omzet
Woord en Daad voert binnen haar doelstelling 

het bewustwordingsprogramma en diverse 

activiteiten uit die gemaximeerd zijn op 

percentages van de omzet of de bestedingen. 

Deze programma’s betreffen:

-  Bewustwording. Dit programma mag 

maximaal 2,5 procent nemen van de omzet 

(gemiddeld percentage over drie jaar). 

-  Planning, monitoring, evaluatie en leren en 

inbreng Nederlandse staf voor partnerrol-

activiteiten/expertise-inbreng: 7,5 procent 

van de bestedingen.

-  Directe alliantiekosten ten behoeve van de 

allianties, zoals vergaderkosten/uitwisse-

ling etc.: maximaal 0,5 procent van de 

bestedingen

4. Risicomanagement 
Woord en Daad heeft in 2015 een risicoma-

nagementtabel opgesteld, waarin relevante 

risico’s zijn opgenomen en de bijbehorende 

beheersmaatregelen. Woord en Daad is van 

mening dat het restrisico na deze beheers-

maatregelen acceptabel is gezien de positie 

en context van de organisatie en aansluit op 

de actuele situatie. 

Uitvoering projecten op gebied van: 
Beleidsbeïnvloeding 

 Onderwijs 
TVET-Job Booster 

Wash, IAD 
Optimaliseren partnerorganisatie en consortia 

Uitvoering projecten op gebied van:  
 

Fondsenwerving 
Bewustwording 

Beleidsbeïnvloeding 
Optimaliseren W&D organisatie 

Projecten co-creëren en implementeren  
 incl. fondsdekking 

 
 
 

Monitoren/PMEL 

Projectteams 
Partner-

projecten 
Projectteams 

Consortia 

Projectteams 
Intern 

Strategisch 
overleg en RvB 

PMA/ 
Financiën 

Lokale fondswervende netwerken 

Achterban & andere fondsenverstrekkers 

contract audits aanvraag 

projectleiders 

Consortia 
Partners  

Partners  

Rapportage 
bestedingen en 

resultaten 

noorden 

zuiden 

Toekenning  
Advies 

Rapportage 
bestedingen 
en resultaten 
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Laag  Middel Hoog

Risico Kans Impact Prioriteit Beheersmaatregelen

Strategische risico’s
Risico’s die het vermogen van W&D aantasten om op lange termijn 

kerndiensten te leveren. Dit kan betrekking hebben op het niet bereiken 

van doelstellingen, maar ook het onvermogen tot het uitvoeren van 

adequate planning, scope en resources, duurzaamheid en/of groei van de 

organisatie.

- Meerjarenbeleidsplan met SWOT

-  Due diligence van samenwerkingspartners en meerjarig contracteren met expliciete 

vermelding van rechten en plichten

- Opstellen trendanalyse en koppeling inkomsten en uitgaven via kleurensystematiek

- Vastgestelde normering/ratio’s kosten en bestedingen

- Klankbordgroepen om ontwikkelingen/nieuwe ideeën te bespreken

- Donorbeleid met eisen richting partnerorganisaties rond anti-corruptie, audits etc.

- Audits door lokale consultants en eigen staf

Financiële risico’s
Risico dat W&D niet voldoende cashflow of financiële middelen zal hebben 

om zijn financiële verplichtingen na te komen. Deze categorie omvat 

kasstromen, budget, koersverschillen, reserves en fondsen, fondsenwer-

ving, balansverplichtingen, schuldbeheer, schadevergoedingen, verzeke-

ringen, beleggingen en bescherming van financiële activa.

- Periodieke cashflow planning

- Fondsplanningstool

- Continuïteitsreserve

- Diverse bankrelaties

- Beleggingsbeleid

- Valutabeleid gebaseerd op betalingen in lokale valuta 

- Koersreserve ter dekking van evt. verliezen

- Maximale looptijd van bestedingscontracten van 1 jaar

- Monitoring via maandelijkse koersrapportage 

- Analyse van toerekening en dekking in begroting/jaarrekening

- Systeem van interne controles

- Meerjarig contracteren (incl. afspraken met donors en uitvoeringsafspraken met partners)

Operationele risico’s
Risico van direct of indirect verlies of kosten als gevolg van onvoldoende of 

falende interne processen, mensen en systemen of van externe gebeurte-

nissen. Dit omvat goedkeuring en autorisatie door leidinggevenden, 

planning, operationele activiteiten en middelen (inclusief mensen). Deze 

risico’s kunnen voortkomen uit operationele activiteiten.

- Vastgestelde kostenstructuur met normeringen
- Fondsplanningtool
- Jaarlijkse planning en maandelijkse bespreking koersrapportages
- Projectvoortgangsbesprekingen en projectaudits
- Handleiding Projectmatig werken (rollen en verantwoordelijkheden)
- Beschreven werkprocedures 
- Controleverbanden op data en rapportages
- Noodhulpclusterafspraken over rapportages/kostenverantwoording
- Vervanging/back-up in geval van ziekte
- Vrijwilligerscontracten, vrijwilligershandboek en training vrijwilligers
- Comitébezoeken
- Audits en assessments bij partnerorganisaties
- Beëindigen partnerrelaties 
- Meerjarig contracteren (incl. afspraken met donors en uitvoeringsafspraken met partners)
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Laag  Middel Hoog

Voorzitter raad van bestuur

Jan Lock

 

Gorinchem, 31 december 2017

Laag  Middel Hoog

Juridische risico’s
Het risico van onzekerheid door juridische acties of onzekerheid bij de 

toepasbaarheid of interpretatie van contracten, wetten of verordeningen, 

hetzij door W&D hetzij door partijen waarmee zij betrokken is. Deze 

categorie omvat naleving van wettelijke vereisten, zoals wetgeving, 

regelgeving, normen, gedragscodes en contractuele vereisten.

- MoU met samenwerkingsafspraken en overeenkomsten

- Due diligence samenwerkingspartners

- Externe accountantscontrole van partnerorganisaties

- Donorbeleid met eisen richting partnerorganisaties

- Inhuur juridische expertise

Compliance risico’s
Huidige en potentiële risico’s voor W&D als gevolg van schendingen van of 

het in strijd handelen met wetten, regels, voorschriften, voorgeschreven 

praktijken, intern beleid en procedures, of ethische normen. Deze risico’s 

kunnen voortkomen uit operationele activiteiten.

- Interne controle maatregelen en periodieke toetsing 

- Externe accountantscontrole + advisering

- CBF-toetsing 

- Audits door lokale consultants en eigen staf

- Donorbeleid met eisen richting partnerorganisaties rond anti-corruptie, audits etc.

- Interne kennis up to date via netwerken (Partos, GDN etc.) en cursussen

Informatie Technologie risico’s
Risico dat een IT-storing de kwetsbaarheden van W&D-systemen zal 

blootleggen, beveiliging aantast of beschadigde informatie oplevert. 

Daarnaast is de integriteit, nauwkeurigheid, volledigheid en validiteit van 

gegevens die binnen deze systemen verblijven ook kritisch. 

- MOU met samenwerkingsafspraken
- fondsenplanningstool
- maandelijkse koersrapportage
- projectmatig werken met duidelijk omschreven rollen/verantwoordelijkheden

Reputatierisico’s
Risico dat potentiële negatieve publiciteit met betrekking tot W&D 

activiteiten kan leiden tot een daling van donaties, fondsen of publieke 

perceptie. Dit houdt in dat de reputatie van W&D bedreigd wordt door het 

gedrag van de organisatie als geheel, de levensvatbaarheid van een 

product of dienst, en het gedrag van werknemers, vrijwilligers of andere 

personen die met de organisatie verbonden zijn

- Klankbordgroepen om ontwikkelingen/nieuwe ideeën te bespreken.

- Procedure voor signalen, complimenten en klachten

- Handboek Comités inclusief richtlijnen voor financieel beheer

- Keurmerken (CBF, ISO, COSO)

- Veiligheidsbeleid

- Anti-corruptiebeleid

- Crisiscommunicatieplan

- Beleggingsbeleid

Risico Kans Impact Prioriteit Beheersmaatregelen
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Naam organisatie of netwerk Aard samenwerkingNaam organisatie of netwerk Aard samenwerking

Brancheorganisaties en brede netwerken

EU-Cord, Europees netwerk voor christelijke 
organisaties actief in noodhulp en ontwikke-
lingssamenwerking

Actieve participatie in trajecten van EU-Cord rond beleidsbeïnvloeding 
in Brussel (met name ten aanzien van beleidscoherentie) en institutio-
nele fondsen. Daarnaast is er regelmatig uitwisseling op het terrein van 
EU-regelgeving m.b.t. financiën en auditing. Lid raad van bestuur is lid van 
Administrative Council.

Coöperatie PerspActive Samenwerkingsverband met strategische doelstelling om waar relevant 
en mogelijk samen te werken in programma’s in het Zuiden en daarvoor 
financiering te realiseren. Voorzitter raad van bestuur van Woord en Daad is 
bestuurslid van PerspActive.

Partos, branchevereniging voor particuliere 
internationale samenwerking in Nederland

Participatie in verschillende werkgroepen van het Kennisplatform; 
Participatie in werkgroep Efficiëntie, Commissie Kwaliteit, Financieel 
Netwerk; 
Participatie in lobbynetwerk Partos op onderwerp beleidscoherentie en 
samenwerking met Partos en Foundation Max van der Stoel in project 
‘Ready for Change’;
Kennisuitwisseling tijdens bijeenkomsten over uiteenlopende relevante 
onderwerpen.

Prisma, vereniging van christelijke  
organisaties op terrein van ontwikkelings- 
samenwerking en diaconaat

Platform voor christelijke ontwikkelingsorganisaties voor bezinning, dis-
cussie en opinievorming. Participatie in bezinning, lobby, communicatie en 
bewustwording. Inhoudelijke en strategische bijdrage aan koers vereniging 
Prisma.

New World Campus Woord en Daad is een van de founding fathers van New World Campus, dat 
een fysieke plek wil bieden waar bedrijven, organisaties en investeerders 
die willen werken aan innovaties ten behoeve van een duurzame, inclusieve 
ontwikkeling, elkaar kunnen ontmoeten.

Samenwerking rond programma’s in het Zuiden

AgriProFocus (APF), netwerk dat zich richt 
op het bevorderen van boerenondernemer-
schap

Agri-ProFocus is een netwerk van organisaties en bedrijven dat zich richt op 
versterking van boerenondernemerschap in ontwikkelingslanden. Woord 
en Daad participeert in de ledenraad en in de lobbygroep. Daarnaast hebben 
we contact met de Agri Hubs in met name Benin, Oeganda en Ethiopië. 
Samenwerking richt zich op uitwisseling, leren en beleidsbeïnvloeding.

Netherlands Water Partnership (NWP) Het NWP brengt actoren in de Nederlandse watersector samen (bedrijfs-
leven, waterschappen, ngo’s) en ondersteunt de watersector bij export en 
internationale samenwerking. Woord en Daad is actief lid van dit platform.

Christelijk Noodhulp Cluster (Dorcas, Red 
een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA

Coördinatie en samenwerking van noodhulpacties. In 2017 betrof het nood-
hulpprogramma’s in Ethiopië, Uganda, Nepal, Noord-Irak, Haïti, Zuid-Soe-
dan, Bangladesh, India en de Filipijnen.

Incluvest bv Investeringsmaatschappij gericht op inclusief investeren in ontwikkelings-
landen. Strategisch partnerschap in het kader van implementatie van het 
programma Agri-business en het aantrekken van externe projectfinanciering 
in de vorm van leningen en investeringen.

MDF Training en Consultancy Woord en Daad en MDF hebben een MoU gericht op strategische sa-
menwerking ten behoeve van capaciteitsversterking en positionering van 
Zuidelijke allianties en training van alliantieteams.

Aflatoun Aflatoun is een organisatie die gratis curricula en training voor social/finan-
cial education beschikbaar stelt (voor formal/non-formal education – 6-18 
jaar). Partners moeten zelf betalen voor materiaal- en kopieerkosten. Woord 
en Daad stimuleert het gebruik van dit materiaal door partners in het kader 
van ‘life skills’. Daarnaast wordt samengewerkt in de ontwikkeling van 
nieuwe materialen.

PUM (Programma Uitzending Managers), uit-
zending van senior experts naar het Zuiden

PUM koppelt bedrijven uit ontwikkelingslanden en opkomende markten, 
op hun verzoek, aan Nederlandse professionals die hun jarenlange ervaring 
onbetaald inzetten. Woord en Daad heeft een samenwerkingsovereenkomst 
getekend met PUM en maakt daar naar behoefte gebruik van.

Netwerken voor beleidsbeïnvloeding

Coordination Europe-Haiti Coordination Europe-Haiti is een netwerk van zo’n 13 leden uit acht Europese 
landen, dat sinds 2004 bestaat. Het platform lobbyt bij de EU voor duurzame 
ontwikkeling in Haïti. Thema’s zijn: democratie en mensenrechten, transpa-
rantie van de EU hulp, coherentie tussen hulp en handel, voedsel- 
zekerheid en rurale ontwikkeling. Sinds 2011 is Woord en Daad voorzitter.

CONCORD CONCORD is het grootste Europese NGO netwerk (2600 leden), actief in 
Brussel om te lobbyen rond het ontwikkelingsbeleid van de EU. Woord en 
Daad is, namens EU CORD, sinds 2014 actief lid van de werkgroepen voor 
beleidscoherentie (steering group Policy Coherence for Development) en 
handel (Trade Reference Group).

Overige netwerken Geregelde samenwerking in kader van beleidsbeïnvloeding met: Better 
Care Network, Sharenet, Dutch Coalition for Disability and Development, 
lobbygroep van Partos.

Kennisinstellingen

ACACIA Water Kennispartner op integraal waterbeheer voor het WASH programma van 
Woord en Daad.

Driestar Educatief Strategische samenwerking die zich richt op kwaliteitsversterking van 
onderwijs in ontwikkelingslanden en bewustwording. Tot 2015 werd samen-
gewerkt binnen het traject Edu4Change en binnen het lectoraat Christelijk 
Leraarschap. Vanaf 2016 wordt samenwerking vooral vorm gegeven binnen 
het programma INCE. 
Voorzitter RvB Woord en Daad is lid van de Wetenschappelijke Adviesraad 
Kennisontwikkeling en lectoraten van Driestar Educatief.

Practica Foundation Practica Foundation is actief in toegepast onderzoek, ontwikkeling en 
commerciële toepassing van technologie op het gebied van water en energie 
in ontwikkelingslanden. Ze is een kennispartner voor het WASH programma 
van Woord en Daad.

The Broker The Broker is organisatie die als verbinder actief op de thema’s mondialise-
ring en ontwikkeling en binnen een netwerk van overheden, ngo’s, bedrijven 
en kennisinstellingen. Woord en Daad werkt op structurele basis samen met 
The Broker om toegang tot structurele kennis te borgen.

Institute for Population Studies van Mekelle 
University, Ethiopië

Kennispartner binnen het migratieprogramma dat Woord en Daad met 
andere partners uitvoert in Zuid-Ethiopië. 

Mekelle University (faculty groups on hydro-
logy), Ethiopië

Kennispartner, samen met het Water Bureau van de Ethiopische overheid, 
binnen het WASH project in Tigray, Ethiopië. 

Netwerken rond fondsenwerving

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Het CBF is de toezichthouder voor goede doelen in Nederland en geeft 
het keurmerk ‘de Erkenning’ uit aan goede doelen die voldoen aan strenge 
kwaliteitseisen. Woord en Daad is lid van CBF.

Goede Doelen Nederland (GDN) GDN is een organisatie die haar leden, de goede doelen van Nederland, helpt 
met uiteenlopende zaken, zoals de bedrijfsvoering en het bevorderen van 
transparantie. Woord en Daad is lid van GDN.

Mare Jan Foundation Vermogensfonds dat een ontwikkelproject in Benin met Woord en Daad 
steunt en daarin kennis en expertise deelt.

VO x Impulse Stichting die financiële ondersteuning biedt aan organisaties en projecten 
rond de thema’s ‘water’ en ‘ondernemerschap’ in Nederland, Bangladesh, en 
de sub Sahara in Afrika.

Wereldfoundation Foundation die een huizenbouwproject in Bangladesh met Woord en Daad 
gezamenlijk uitvoert en vanuit hun netwerk kennis en expertise inbrengt. 

Netwerken rond bewustwording

Calvijn College, Hoornbeeck College, Ichthus 
College, Van Lodenstein College, Wartburg 
College

Met deze scholen wordt samengewerkt in het kader van bewustwordingsac-
tiviteiten en uitwisseling tussen Nederlandse (vak-)scholen en (vak-)scholen 
in het Zuiden (zowel studenten als docenten).

‘Hoe zit het nou?’ Samenwerking Woord en 
Daad en ZOA  

Ontwikkeling van lessen over migratie

BIJLAGE 7  Stakeholders en netwerken

108  Bijlagen



BIJLAGE 8  Theory of change

Achtergrond visie op verandering
Armoedebestrijding. Dat is de ‘core business’ van 

Woord en Daad en haar partners in de 24 landen waar 

we werkzaam zijn. Maar wat bedoelen we eigenlijk met 

armoedebestrijding? Met welke ogen kijken we naar 

mensen die leven in armoede? Hoe gaan we om met de 

vele complexe factoren die vaak ten grondslag liggen 

aan armoede en achterstand? Belangrijke vragen waar 

geen simpel antwoord op gegeven kan worden. Woord 

en Daad en haar partners zijn in gesprek gegaan over 

deze vragen en hebben een gezamenlijke ‘visie op 

verandering’ ontwikkeld. Verandering van mensen en 

samenlevingen, daar gaat het tenslotte ten diepste om 

bij armoedebestrijding.

Woord en Daad en partners maken in hun werk 

voortdurend keuzes. Die keuzes hebben vaak direct 

weerslag op de mensen met wie we werken, binnen de 

organisatie of in de projecten. Vandaar dat we eraan 

hechten dat de visie achter die keuzes helder is, en dat 

die keuzes verankerd zijn in een aantal centrale 

kernwaarden. De centrale visie van Woord en Daad en 

partners is dat we gezamenlijk willen bijdragen aan 

armoedebestrijding en daarmee mensen willen 

versterken om duurzame verandering in hun leven tot 

stand te brengen. Die kernwaarden zijn allemaal direct 

te herleiden tot Bijbelse principes, die Woord en Daad 

en partners wereldwijd met elkaar delen: medeschepsel, 

medeverantwoordelijkheid, mede-lijden, rentmeester-

schap en wederzijdse afhankelijkheid. Doordat iedereen 

zich heeft verbonden aan deze kernwaarden, kunnen we 

elkaar over en weer kritisch bevragen op de vertaling 

van deze waarden in ons concrete werk.

Daarnaast hebben we met elkaar een aantal ‘ontwikke-

lingsprincipes’ vastgesteld. Het gaat om principes die te 

maken hebben met de kwaliteit en relevantie van het 

werk, waaraan Woord en Daad en partners zich 

committeren. ‘Eigenaarschap’ is zo’n principe, dat 

benadrukt dat uiteindelijk altijd de mensen om wie het 

draait – de armen – eigenaar moeten zijn. Een 

hulporganisatie kan nooit de eigenaar zijn van de 

ontwikkeling van de mensen met wie ze werkt, omdat 

we geloven dat ieder mens eigen verantwoordelijkheid 

van God heeft ontvangen. Duurzaamheid, geïntegreerde 

benadering, partnerschap en innovatie zijn de andere 

ontwikkelingsprincipes. Duurzame verandering bij 

mensen (maar ook bij organisaties of samenlevingen) is 

geen rechte lijn van a naar b. Daarvoor spelen teveel 

factoren een rol. Het is van groot belang om dat mee te 

nemen in de vormgeving van programma’s en projecten. 

Zo spelen persoonlijke factoren een rol. Ieder mens – 

ook de allerarmste – heeft capaciteiten en beschikt over 

bepaalde mogelijkheden. 

Woord en Daad vindt het belangrijk niet uitsluitend op 

‘problemen’ en ‘beperkingen’ gericht te zijn, maar ook op 

de kansen en gaven die ieder mens heeft ontvangen. 

Verder is het belangrijk om mensen in hun context te 

zien. Ieder mens maakt deel uit van een familie, een 

lokale gemeenschap, een samenleving. In ieders 

omgeving zijn obstakels (bijvoorbeeld droogte, ziektes, 

geweld) en mogelijkheden (bijvoorbeeld een vruchtbare 

grond of een goede exportmarkt). Ook diverse actoren 

zoals bedrijven en overheden in de omgeving kunnen 

van grote invloed zijn. Uitgangspunt voor Woord en 

Daad is dat de eigen interventie een duidelijk 

toegevoegde waarde moet hebben. Als de doelgroep 

grote behoefte heeft aan microkrediet, en in de directe 

omgeving is een goede microkredietinstelling actief, dan 

zal ze proberen een link te leggen naar deze instelling, 

maar geen eigen kredietprogramma opzetten. 

Tot slot speelt de houding van mensen een belangrijke 

rol. Hulp die niet verbonden is aan eigen verantwoorde-

lijkheid kan mensen en organisaties afhankelijk en 

onzelfstandig maken. Op het moment dat de context dan 

weer verandert, en ‘het project’ opeens niet meer 

relevant blijkt, belanden mensen weer in armoede. 

Daarom besteedt Woord en Daad veel aandacht aan 

vaardigheden waarmee mensen weerbaar worden 

gemaakt. Het uiteindelijke ideaal is dat mensen daarmee 

‘ambassadeurs voor verandering’ worden in hun eigen 

omgeving. Dit kan op verschillende niveaus: ook een 

partnerorganisatie van Woord en Daad kan zo’n 

ambassadeur worden, bijvoorbeeld door geleerde 

lessen te delen met collega-organisaties of de lokale 

overheid, en hen uit te dagen die lessen ook toe te 

passen. Op programmaniveau speelt de zogenaamde 

ketenbenadering een rol. Die zegt vooral iets over de 

link tussen programma’s: een onderwijsprogramma kan 

nooit geïsoleerd uitgevoerd worden, evenals een 

vaktrainings-, gezondheids- of bedrijfsontwikkelings-

programma. Waar en hoe die link gelegd wordt, hangt af 

van de bril waardoor we kijken. De lens van die bril 

wordt weer gevormd door alle hiervoor genoemde 

factoren – de visie op verandering.
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BIJLAGE 9  Certificaat Climate Neutral Group

  

 

 

 
 

René Toet 
Managing Director  
Utrecht 16/3/2018 

 

Compensatie vindt plaats door de speciaal geselecteerde duurzame energieprojecten van Climate Neutral 
Group. Met deze projecten wordt elders CO2-uitstoot teruggebracht.  

 
Wij selecteren onze projecten altijd op de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van de lokale 

bevolking en regio. Ontwikkelingen zoals: werkgelegenheid, kennisoverdracht, gezondheidsverbetering, 
stimulering van de eigen economie en lokale milieuverbeteringen.   

Stichting Woord en Daad 

 
heeft  754,86 ton CO2 equivalenten gecompenseerd in 2017 

Met: 
 

VCS Wind India credits 

07C11438 
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Lijst van gebruikte afkortingen jaarverslag 2017

ARA Asian Regional Alliance 

ARC Addressing Root Causes of Migration

AVET Agricultural Vocational Education and Training

CSEB Compressed Stabilized Earth Blocks

CLARA Caribbean and Latin America Regional Alliance

CDI Centre for Development Innovation

ETS Employment Tracking System

EYE Employable Youth in Ethiopia

GHARA Greater Horn of Africa Regional Alliance (inclusief Oeganda)

FMS Foundation Max van der Stoel

FDOV Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid 

FVEH Fiets voor een Huis

HARA Haïtian Regional Alliance

IAD Inclusive Agribusiness Development

INCE International Network for Christian Education

IF Institutionele Fondsen

IWET Inspiring Water  Entrepreneurship in Tigray 

JBS Job&Business Services

LARA Latin American Regional Alliance

LCH Low Cost Housing 

MDF Management for Development Foundation

MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen

OR Ondernemingsraad

OS Ontwikkelingssamenwerking

PI Policy Influencing 

PMA Planning, Monitoring en Auditing

PMEL Planning Monitoring Evaluation Learning

RO RegioOndernemers

RVB raad van bestuur 

RVT raad van toezicht 

SARA Southern African Regional Alliance

SALT Strategic Alliance for Learning and Transition

SDG’s Sustainable Development Goals 

SPN Strengthening Partner Network

TOC Theory of Change

TVET Technical and Vocational Education and Training

WARA West African Regional Alliance

WASH Water, Sanitatie en Hygiëne

WUR Wageningen University & Research

Overzicht partnerorganisaties van Woord en Daad

Allianties/landen
ARA
AMG India Advancing the Ministries of the Gospel India

AMG Philippines Advancing the Ministries of the Gospel Filipijnen

AMG Thailand  Advancing the Ministries of the Gospel Thailand 

CCT Center for Community Transformation

CCDB Christian Commission for development in Bangladesh

COUNT Christian Organization Uplifting New Tribes

CSS Christian Service Society

INSOL 

YGRO Youth Grow holistically 

Word and Deed India

HARA
AMG Haïti Advancing the Ministries of the Gospel Haïti 

CRECH Consortium pour le Renforcement de l’Éducation Chrétienne en Haïti

Parole et Action 

LARA
AMG  Advancing the Ministries of the Gospel Guatemala

Conviventia (CDA) Corporación Dios es Amor

INDEF Institutio Nacaragüense de Evangelismo a Fondo

PAC Pueblos en Accion Communitaria

WARA
AEAD Association Evangélique d’Appui au Développement

AESEB Alliance des Etablissements Scolaires Evangélique du Burkina Faso

CREDO Christian Relief and Development Organization

CTF Cotton Tree Foundation

DEDRAS  Organisation pour le Developpement Durable le Renforcement et 

l‘Autopromotion des Structures communautaires

EFSL Evangelical Fellowship of Sierra Leone

ODE Office de Développement des Eglises Evangéliques

PBSA Plateforme Beninoise pour la Securite Alimentaire 

PCAR  Programme Chrétien d’Animation Rurale

SPONG  Secretariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales

SALT
MFESANE

Ethiopië
HOPE ENTERPRISES

RETRAK ETHIOPIA

Well Foundation

Overige landen
ADP Aridland Development Program

CHOPPA

COSPE  Consortium des Organisations du Secteur Privé de l Éducation  

Fair Match Support 

Inclusive Home Solution
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