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Voorwoord  
 
Het jaar 2015 was het laatste jaar van het MFS2 subsidiekader. Voor de leden die institutionele 
fondswerving willen voortzetten, onder andere in het verband van de ICCO Coöperatie, werd de 
urgentie hiervan steeds groter. Doordat er na 2015 geen MFS2 subsidie meer is, werd de druk op de 
middelen groter. De diverse rampen en oorlogen en de vluchtelingenstromen ten gevolge hiervan 
betekenden enerzijds dat organisaties die in noodhulp werken extra middelen ontvingen, onder 
meer uit de achterbannen; anderzijds werd het moeilijker steun te werven voor structurele 
ontwikkelingssamenwerking. Voeg daarbij dat de markt voor Institutionele fondswerving steeds 
hoger eisen stelt aan de aanvragen en daarmee steeds competitiever wordt en het is duidelijk dat 
ook samenwerking in IF gemakkelijk onder druk komt te staan. Meer dan ooit komt het aan op een 
bereidheid tot samenwerking die uitgaat van vertrouwen en van kunnen geven en nemen.  
Binnen de ICCO Coöperatie heeft dit ertoe geleid dat steeds meer werd geanticipeerd op een direct 
lidmaatschap van die leden van coPrisma die in coöperatieverband willen doorgaan met 
samenwerken in programma’s en IF en op het terugtrekken van coPrisma als lid namens een aantal 
organisaties. Verder werd in 2015 ook Wilde Ganzen lid van de ICCO Coöperatie. Een en ander ging 
gepaard met een nieuwe dynamiek in het overleg en het vormgeven van optimale structuren en 
procedures voor samenwerking. Hierin werden in 2015 significante stappen gezet terwijl aan het 
einde van het jaar tevens duidelijk werd dat op enkele punten nog verdere stappen nodig zijn. 
 
Het ziet ernaar uit dat dit het laatste ‘normale’ jaarverslag is van coPrisma. De vereniging heeft een 
aantal jaren en brugfunctie vervuld tussen een aantal Prismaleden en de ICCO Coöperatie. De 
ontwikkelingen in het veld en bij de organisaties brengen mee dat die functie niet meer nodig is en 
dan is dus ook de drager van die functie niet meer nodig. Uiteindelijk zijn al onze organisaties 
middelen en geen doel op zich; het is goed on dat te blijven realiseren. De enige ‘organisatie’ die 
blijft is “Het Koninkrijk dat …. zelf in alle eeuwigheid zal bestaan.” (Daniel 2:44).  
Het is een voorrecht op dat Koninkrijk betrokken te mogen zijn, ook in ons werk!   
  
  
Drs. J. Wienen, voorzitter van het bestuur,  
april 2015 
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1. Inleiding 
 

1.1  Profiel/missie 

coPrisma is de vereniging van de leden van Prisma die op dit moment deelnemen aan de 
gemeenschappelijke MFS II financiering die loopt via de ICCO Alliantie. coPrisma onderhoudt de 
relatie tussen die leden en ICCO.  
De identiteit van coPrisma is dezelfde als die van Prisma. De grondslag van de vereniging is de Bijbel 
als het Woord van God en het gemeenschappelijk belijden zoals dat is verwoord in de Apostolische 
geloofsbelijdenis. 
De missie en kernwaarden van coPrisma zijn als die van Prisma. 

1.2  Ontwikkelingen in 2015 op hoofdlijnen 

De rode draad door het beleid van coPrisma in 2015 was tweeledig: 
a) realisering van de door MFS II gefinancierde programma’s en  
b) ondersteuning van de eigen leden en van de coöperatie op het Post MFS II tijdperk, dat 

samenvalt met de Post 2015 agenda voor ontwikkelingssamenwerking op mondiaal niveau.  
 
Ad a) In de uitvoering van MFS II hebben zich geen afwijkende zaken voorgedaan. De meeste 
projecten en programma’s zijn in 2014 geëvalueerd evenals het mondiale Alliantieprogramma op 
FNS. De mondiale programma-evaluaties van de onderwijs- en gezondheidszorg programma’s zijn in 
2015 geëvalueerd. Daarbij zijn medewerkers van coPrisma betrokken geweest, m.n. in het 
formuleren van de opdracht, het selecteren van de onderzoekers en de beoordeling van 
‘tussenproducten’. En voor wat betreft het gezondheidszorgprogramma is coPrisma betrokken 
geweest bij het opstellen van een managementreactie op de bevindingen van de evaluatie. In het 
voorjaar van 2016 zullen de evaluaties van de programma’s waarbij coPrismaleden betrokken 
waren’, in verband van de ICCO Alliantie en van coPrisma besproken worden . 
 
Ad b) In coPrisma-verband zijn de leden de afgelopen jaren ook betrokken dan wel geïnformeerd 
geweest bij de nieuwe plannen van de ICCO Coöperatie, met het oog op het Post MFS II/ post MDG 
tijdperk hebben de volgende drie thema’s de agenda beheerst. 
- Inrichting en realisatie van gemeenschappelijke institutionele fondsenwerving binnen de 

coöperatie, i.h.b. de fondsenwerving in de VS die voor het grootste deel door coPrisma leden 
wordt gefinancierd. 

- Besprekingen ter voorbereiding van een tender op het subsidiekader Flow2, en in het kader van 
voorbereidingen op uitvoering van het partnerschap met het ministerie van BZ Inzake ‘Pleiten 
en beïnvloeden‘. 

- Nadere besprekingen over de wijze waarop leden van coPrisma al dan niet verder willen in een 
samenwerking in het kader van de ICCO Coöperatie. Dit leidde ertoe dat een aantal leden zich 
voorbereidden op een mogelijk direct lidmaatschap van de ICCO Coöperatie, terwijl andere 
leden aangaven niet in dat samenwerkingsverband te zullen blijven samenwerken.  
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2. Bestuursverslag 

2.1  Bestuur 

Het bestuur van coPrisma bestond in 2015 uit Jos Wienen, onafhankelijk voorzitter; Ed Bosma, 
secretaris (directeur St. Leger des Heils fondsenwerving); Johan Immink, penningmeester (adjunct-
directeur Operatie Mobilisatie); Jan Lock, bestuurslid (directeur Woord en Daad) en Leo Visser, 
bestuurslid (directeur Red een Kind). 

2.2 Hoofdlijnen  

Hoofdlijnen van beleid en daarmee samenhangende besluiten in 2015 waren: 
- De Ledenvergadering heeft het door het bestuur vastgestelde jaarverslag en de jaarrekening 

van 2014 goedgekeurd evenals het jaarplan en de begroting voor 2016.  
- De vereniging coPrisma heeft in 2015 als lid van de ICCO Coöperatie haar leden formeel 

vertegenwoordigd bij de coöperatie. De relatie is drieledig; in de AV van de coöperatie 
vertegenwoordigen bestuursleden van coPrisma de vereniging en hebben met de andere 
coöperatieleden het jaarplan en de begroting van de coöperatie goedgekeurd. De Raad van 
Commissarissen wordt door de leden benoemd. Ten derde vertegenwoordigen twee 
personen, als regel de directeur en de penningmeester van coPrisma, met coPrisma 
bestuurslid J. Lock als reserve, coPrisma in de Directieraad, dat een adviesorgaan is van de 
Raad van Bestuur van de coöperatie. In de loop van 2015 is de representatie van coPrisma 
verbreed en werden ook de leden die lidmaatschap van de ICCO Coöperatie overwogen, 
direct uitgenodigd.  

- Ter bevordering van de besprekingen over doorgaande samenwerking na MFS 2, zijn de 
directeuren van de leden die serieus overwogen om zich bij de ICCO Coöperatie aan te 
sluiten, direct uitgenodigd voor vergaderingen van het bestuur van coPrisma en voor 
vergaderingen van de directieraad van de coöperatie.  

- In coPrisma-verband is besloten dat als leden direct lid worden van de Coöperatie dan 
coPrisma terugtreedt als lid. 

- Medewerkers van coPrismaleden hebben mee gefunctioneerd met de IF unit van de 
Coöperatie. Gezamenlijk heeft de unit een vijftal projecten uitgevoerd ter bevordering en 
invulling van de samenwerking op fondswervingsgebied. coPrisma heeft evenals de andere 
coöperatieleden hiervoor € 25.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft coPrisma uren 
vergoed van twee fondswervers die coPrismaleden in de IF unit vertegenwoordigden.  
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3. De vereniging 
 

3.1  Leden van de vereniging 

In 2015 is geen verandering opgetreden in het ledenbestand van coPrisma (zie bijlage 1).  

3.2  Algemene Vergadering 

In 2015 hebben twee Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden, in aansluiting aan een AV van 
Prisma. In de vergadering op 15 april werden het jaarverslag en de jaarrekening over 2014 
goedgekeurd. In de vergadering op 10 december zijn het jaarplan en de begroting van coPrisma voor 
2016 besproken en goedgekeurd. Dit jaarplan betreft in feite de afwikkeling van MFS 2 en overgang 
van lidmaatschap van coPrisma naar lidmaatschap van een aantal leden van coPrisma en de 
financiële implicaties daarvan, met name voor wat betreft het kapitaalbelang in de coöperatie dat de 
leden gezamenlijk hebben via coPrisma. 

3.3  Directeurenoverleg  

In 2015 heeft acht maal een DO plaatsgevonden.  
Belangrijke onderwerpen waren: 

- Voorbespreking directieraad Coöperatie 

- IF Coöperatie, verband met IF USA 
- Toekomst ICCO Coöperatie – prognose financiën 
- Relatie ICCO – coPrisma 
- Direct lidmaatschap Coöperatie + contributiestructuur 
- IATI 
- Situatie stafbureau 
- IF Unit – nieuwe werkwijze - Scannen fondskansen 
- Strategisch Partnerschap 

Aanwezigheid: gemiddeld 67%. Dit is iets lager dan de beoogde 75%, maar gezien het feit dat diverse 
onderwerpen voor die leden die niet doorgaan met de ICCO Coöperatie, niet relevant waren, is deze 
score heel behoorlijk.  
 
Alle punten die in het bovenstaande bestuursverslag en in het verslag van de AV zijn genoemd, 
werden in een DO voorbesproken.  

3.4  Stafbureau 

3.4.1 Staf 

Van het gemeenschappelijke stafbureau van Prisma en coPrisma werkten Arno Louws, Anke Plange –
van Well, en Elly Urban voor coPrisma. Enkele andere stafleden werken deels voor coPrisma maar 
zijn in dienst gebleven van Prisma dat de voor coPrisma gewerkte tijd vergoed krijgt (zie bijlage 1). 
In de loop van het jaar is afscheid genomen van Aafke Maathuis en van JanHarmen Drost die uit 
Oeganda terugkwam naar Nederland en per 1 augustus een andere baan in Nederland had 
gevonden. Van beiden is afscheid genomen in een speciale medewerkersbijeenkomst. 
Verder werd duidelijk dat na 2015 ook afscheid genomen zou moeten worden van Anke Plange en 
Elly Urban. Anke kreeg een baan bij Red een Kind en Elly had de mogelijkheid om het werk voor het 
Strategische partnerschap van ICCO met MinBuza waarvoor coPrisma haar bij ICCO detacheerde, 
vanaf 1 januari 2016 kon voortzetten als programmamanager bij ICCO Cooperatie. Eind 2015 is 
afscheid van hen genomen in een wat uitgebreide invulling van een eindejaar-bijeenkomst. We zijn 
dankbaar dat alle medewerkers direct na hun vertrek bij coPrisma of enige maanden later weer werk 
hadden gevonden.   
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Het ziekteverzuim in 2015 is na een piek in 2014 gedaald tot onder het langjarig gemiddelde, nl. 0,5 
%.  

3.4.2 Kwaliteit 

Tevredenheidsonderzoek 2015  
In 2015 is kort na de ALV waarin het jaarverslag werd besproken een klanttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd onder de coPrismaleden over 2014. Van coPrisma reageerden 9 leden (van de 13 ) = 69%.  
Van de responderende leden scoorden gemiddeld over alle beoordelingspunten 73% (zeer) positief 
en 24% krap voldoende en 4% negatief. De negatieve en krap voldoende scores hadden vooral 
betrekking op het functioneren van de vereniging als geheel en het DO. Het werk in MFS 2 werd 
door ieder (zeer) positief beoordeeld. De negatieve/krap voldoende scores kunnen worden 
begrepen tegen de achtergrond van de verschillende posities en belangen van de leden die zich 
meer en meer aftekenden en het moeizame proces van samenwerking - vooral Institutionele 
fondswerving - binnen de coöperatie, voor zover het niet MFS2 betrof. De beslissing om te 
anticiperen op direct lidmaatschap van de leden die in principe door wilden met de Coöperatie is 
daarvan ook een gevolg  
 
Audit 
Op 16 juni heeft de externe audit door Kiwa plaatsgevonden. Voorafgaand aan deze audit zijn er 1 
interne audit met de verantwoordelijke voor de processen directie, personeel, bezinning, lobby en 
advocacy gehouden. Ook werd het kwaliteitshandboek waar nodig aangepast.  
Bij de externe audit door KIWA zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Het kwaliteitscertificaat ISO 
9001:2008 en Partos ISO 9001 werd verlengd. De processen binnen de organisatie zijn op orde. 
 
Contract KIWA 
Het kwaliteitskeurmerk van KIWA toont aan dat de processen binnen Prisma (en coPrisma) op orde 
zijn en dat we fondsen goed beheren. Er vindt een jaarlijkse audit plaats. Nu Prisma geen fondsen 
meer ontvangt t.b.v. de leden heeft het bestuur zich afgevraagd of het zinnig is om door te gaan met 
de kwaliteitscontrole en het bijbehorende keurmerk. Vanaf 2016 zou Prisma haar processen volgens 
de nieuwe norm ISO 9001:2015 moeten beschrijven, hetgeen een behoorlijke tijdsinvestering 
betekent. Het bestuur heeft in februari 2016 unaniem besloten het contract met KIWA op te zeggen.  
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4. Financieringen   
 
4.1 MFS  
 
Binnen de ICCO Alliantie hebben coPrisma en coPrismaleden bijgedragen aan de implementatie en 
versterking van landenprogramma’s op het gebied van gezondheidszorg en Hiv & aids, onderwijs en 
voedselzekerheid. 2015 was het laatste jaar van het MFS-programma, hierdoor stonden de 
activiteiten in het teken van toewerken naar de eindresultaten, evaluatie en afronding.  
 
MFS II was een vast agendapunt op het directeurenoverleg waar directeuren werden geïnformeerd 
over de voortgang van het MFS II-programma en de bijdrage die van coPrismaleden werd verwacht.  
 
De programmamedewerkers van coPrismaleden zijn regelmatig bij elkaar gekomen, soms per thema 
(programmagroepen gezondheidszorg en onderwijs), soms op landenniveau (landengroepen). De 
programmagroepen waren van belang voor het inhoudelijk uitwisselen en leren en het bespreken 
van de algemene MFS II-voortgang en PMEL-zaken; de landengroepen speelden een belangrijke rol 
in het versterken van de landenprogramma’s en de communicatie met de partnercoalities.  
 
Naast de uitvoering van de lopende MFS II programma’s is er in 2015 ook nagedacht en gesproken 
over de toekomst van de programma’s na 2015 als de beschikbare subsidies vanuit de Nederlandse 
overheid drastisch afnemen. Punten die hierbij aan de orde kwamen waren onder andere: 
fondsenwervingscapaciteit van partnerorganisaties, duurzaamheid van samenwerking in coalities, en 
alternatieve bronnen van financiering.  
 
In de volgende paragrafen geven we, na een beschrijving van de PMEL-activiteiten, per programma 
een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten over 2015. Voor een volledig 
overzicht van de MFS II programma’s verwijzen we naar de rapportage van de ICCO Alliantie 2015.  
 

 Gezondheidszorg Onderwijs Voedselzekerheid FED TOTALEN 

Afghanistan 443.540 0 0 0 443.540 

Bangladesh 598.693 0 0 0 598.693 

Burkina Faso 0 0 163.511 0 163.511 

DR Congo 496.842 399.510 0 0 896.352 

Ethiopië 467.114 170.856 0 196.767 834.736 

Ghana 0 539.744 0 0 539.744 

Haïti 576.256 0 0 0 576.256 

India 521.225 0 196.548 0 717.773 

Indonesië 0 142.880 0 0 142.880 

Kenia 514.833 187.579 0 0 702.412 

Malawi 177.661 332.889 0 0 510.551 

Oeganda 525.973 0 286.325 0 812.298 

Zuid-Afrika 692.898 0 257.382 0 950.280 

Zuid-Soedan 426.881 222.178 317.047 0 966.106 

Zimbabwe 644.218 0 0 0 644.218 
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TOTAAL 6.086.135 1.995.636 1.220.812 196.767 9.499.350 

   Tabel 1: Bestede directe programmakosten MFS-2 programma per land en programma 2015 (MFS+EB) 

  
 

4.2 PMEL  
 
In 2015 is evenals het vorige jaar voor monitoring en rapportage van de gezondheidszorg- en 
voedselzekerheidsprojecten van de coPrismaleden gebruik gemaakt van de monitoringtool en 
Dynamics. Eind april 2015 heeft ICCO als penvoerder van de ICCO Alliantie het MFS-jaarverslag 2014 
aan het Ministerie gestuurd. 
 
In 2014 zijn de meeste projecten en coalities reeds geëvalueerd. In 2015 hebben de 
programmaevaluaties plaatsgevonden. Bij de projectevaluaties is voornamelijk gekeken naar de 
mate waarin de beoogde resultaten behaald worden. Bij de coalitie-evaluaties is de kwaliteit van de 
samenwerking in coalities beoordeeld, evenals de toegevoegde waarde van programmatisch werken 
in coalities. Relevantie, effectiviteit, efficiency en duurzaamheid van de thematische programma’s 
stonden centraal in de programma-evaluaties. De rapporten van de projectevaluaties en de coalitie-
evaluaties waren een belangrijke bron van informatie zijn voor de programmaevaluaties. De 
uitkomsten van de evaluaties worden gebruikt voor de eindrapportage van het MFS II-programma. 
Begin 2016 worden workshops gehouden om te leren van de uitkomsten van de evaluaties. 
 
Eind 2015 is een begin gemaakt met activiteiten om te komen tot de jaarrapportage 2015 en de 
eindrapportage. De uitkomsten van de organisatie-scans en de resultaten met betrekking tot de 
indicatoren zijn verzameld. In 2016 zullen de narratieve verslagen geschreven worden. 
  
Het monitoren van outputs gebeurde over het algemeen goed, maar het meten van outcomes was 
vaak nog een uitdaging, ofwel omdat er de neiging bestond om outcomes te vertalen richting 
outputs, ofwel dat het moeilijk bleek de waarden van de gekozen outcome-indicatoren te meten. 
Monitoring van de projecten gebeurde veelal met als doel om verantwoording af te kunnen leggen; 
van monitoring om te kunnen leren en bij te sturen gebeurde in veel mindere mate. Tijdens de 
programma-evaluaties werd duidelijk dat de kwaliteit van de verslagen van de project- en coalitie-
evaluaties sterk verwisselde. Naarmate er meer sturing gegeven werd door coPrismaleden aan de 
deze evaluaties bleek de kwaliteit van de evaluatierapporten hoger te zijn. 

4.3  Institutionele Fondsenwerving  

coPrisma had in 2014 (met mandaat van de ICCO Coöperatie) met een projectgroep bestaande uit 
coöperatieleden gewerkt  aan een aanvraag van een strategisch partnerschap met Buitenlandse 
Zaken  op het gebied van SRGR. In januari 2015 vernamea we dat onze aanvraag helaas, helaas niet 
was gehonoreerd.  
In het voorjaar 2015  is met leden van coPrisma en van de ICCO Coöperatie hard gewerkt aan de 
indiening van een voorstel voor het SRGR subsidiekader van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Er is een Theory of Change ontwikkeld en geschreven aan een track record op het gebied van 
jongeren en seksualiteit. Hierbij was de zgn. ‘enabling environment’ en belangrijk kader. Mede-
indieners waren Cordaid, de jongerencoalitie Y+ van GNP+, het Faith to Action Netwerk (onder 
DSW).  
Tevens is samengewerkt met een onderzoeksgroep van een aantal universiteiten onder leiding van 
het Afrikaans Studie Centrum. Helaas is het voorstel niet goedgekeurd. In oktober heeft hierover een 
gesprek plaatsgevonden bij het ministerie. De hieruit geleerde lessen zullen worden meegenomen 
wanneer andere financieringsmogelijkheden zich voordoen.  
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4.4  Basic Health & HIV&aids 

4.4.1  Beschrijving van het deelprogramma  

Het MFS II gezondheidszorg en HIV programma van de ICCO Alliantie had voor 2011-2015 de 
volgende algemene doelstelling: in 2015 is het maatschappelijk middenveld in staat om 
verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van toegankelijke en veerkrachtige 
gezondheidszorgsystemen in rurale gebieden, met name voor kwetsbare groepen.  
 
coPrisma was in 2015 betrokken bij uitvoering in 12 landen. Uitvoering van het programma gebeurt 
samen met ICCO en Kerk in Actie. Prisma is de coördinerende alliantiepartner.  
 
De drie subdoelstellingen van het programma waren: 
1.  Het versterken van het maatschappelijk middenveld om actoren binnen het gezondheids-

zorgsysteem ter verantwoording te roepen. 
2.  Het versterken van sleutelfiguren (change agents) in lokale gemeenschappen en kerken die 

een positieve verandering teweeg kunnen brengen op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid, de verspreiding van HIV en het voorkomen van handicaps. 

3.  Het versterken van structuren om gezondheidspersoneel aan te trekken en te behouden. 
 

Land Deelnemende leden 

Bangladesh Leprazending (trekker), Woord en Daad, Light for the World 

India Red een Kind (trekker), Leprazending, Woord en Daad, Tear, Verre Naasten 

Afghanistan Light for the World (trekker), Operatie Mobilisatie 

Haïti Woord en Daad 

Zimbabwe Tear (trekker), GZB, Dorcas, Trans World Radio 

Zuid-Afrika Verre Naasten (trekker), Bijzondere Noden, Trans World Radio, Woord en Daad 

Malawi Red een Kind 

DR Congo Leger des Heils (trekker), Red een Kind, Leprazending, Tear 

Zuid-Soedan GZB (trekker), Dorcas, Light for the World 

Ethiopië Regional Office is verantwoordelijk i.s.m. betrokken leden Tear, Red een Kind, 
Dorcas, Trans World Radio 

Oeganda Regional Office is verantwoordelijk i.s.m. betrokken leden Woord en Daad Tear, 
Trans World Radio 

Kenia Regional Office is verantwoordelijk i.s.m. betrokken leden Dorcas, Verre Naasten, 
Trans World Radio 

Tabel 2: Landen en leden participerend in basisgezondheidszorg en HIV programma 
 
2015 was het laatste uitvoeringsjaar van de subsidie van de Nederlandse overheid (MFS II). De 
landencoalities zijn in dit vijfde en laatste jaar toegegroeid naar meer eigenaarschap over het 
programmatisch werken. Uitkomsten en leerervaringen van de samenwerkingen in landencoalities 
komen terug onder het kopje ‘Voortgang van de landenprogramma’s’. 
 
In 2015 is de programmagroep Health & HIV 4 keer bij elkaar gekomen om lopende zaken 
betreffende het MFSII programma te bespreken. Inhoudelijke thema’s die zijn besproken zijn onder 
andere de versterking van programma coalities, de eerste bevndingen van de programma evaluatie   
. Door het jaar heen zijn er tevens geregelde afstemmingsbijeenkomsten van de afzonderlijke 
landengroepen geweest. Waar gewenst is hier iemand van coPrisma bij aanwezig geweest. 
 
Er heeft in 2015 een F2F dag plaatsgevonden in Nederland met de verantwoordelijke programma 
medewerkers voor de landencoalities binnen het gezondheidszorgprogramma. Naast leden van de 
reguliere programmagroep waren ook Brenda Kacheche (Malawi) en Janharmen Drost (Uganda) 
aanwezig. Thema’s die aan de orde zijn geweest: follow up van de jaarplannen met presentaties per 
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landencoalitie over huidige stand van zaken en ambities voor de toekomst, stand van zaken 
betreffende de resultaten van MFS II, ervaringen met het verbinden van coalities en organisaties aan 
de ICCO Coöperatie  en uitfasering van programma’s. Het betrof vooral het delen van ervaringen 
met actieve participatie van de deelnemers.  
 
Linking & Learning 
De doelstelling om in 2015 betrokken te zijn bij het linken en leren en het faciliteren van programma 
ontwikkeling is gehaald. Nieuwe inzichten en ervaringen zijn gedeeld. Verschillende momenten en 
trajecten van linken en leren hebben plaats gevonden:  
1. Leersessies tijdens de bijeenkomsten van de programmagroep (zie boven).  
2. Face-2-face bijeenkomst in mei om verder invulling te geven aan het leren en 

capaciteitsversterking van landencoalities (zie boven). 
3. Expertmeetings om kennis van bepaalde zaken te verdiepen: in 2015 zijn onder andere 

bijeenkomsten bijgewoond door coPrisma over ‘Strategies towards Universal Health 
Coverage (UHC) in Sub Saharan African’ (Erasmus Universiteit, HIP), over transformaties in 
religie en ontwikkeling (Universiteit Groningen, World Vision en Kenniscentrum Religie en 
Ontwikkeling), over Multi Stakeholder Partnerships (CDI, Universiteit Wageningen) over 
SRGR en jongeren, anticonceptie en abortus, het verbinden van HIV en SRGR diensten en de 
link tussen onderzoek, beleid en praktijk (allen ShareNet). coPrisma was onderdeel van de 
organisatie van de bijeenkomst over anticonceptie en abortus en heeft het 
programmaonderdeel value clarification geïnitieerd. 

4. Networking onder elkaar en met verwante organisaties heeft vooral plaatsgevonden tijdens 
expertmeetings en (mini)conferenties georganiseerd door ShareNet en het HIP.  

 

4.4.2  Voortgang van de landenprogramma’s 

In 2015 is hard gewerkt aan de evaluatie van het hele MFS II gezondheidszorgprogramma op basis 
van de evaluaties van projecten en van landencoalities. Uitkomsten uit de evaluatie laten onder 
andere zien dat het eigenaarschap van de coalities gegroeid is, dat vooral peer reviews hebben 
geleid tot versterking van de individuele partnerorganisaties en de meeste coalities gezamenlijke 
ambities hebben voor na 2015 zoals gezamenlijke fondsenwerving. Daarnaast is ook gebleken dat de 
coalities nog weinig structureel samenwerken met andere stakeholders en dat er door de meeste 
coalities niet wordt gemonitord op wat ze gezamenlijk bereiken. 
 
In het algemeen kan gezegd worden dat het programma ook dit laatste jaar van MFS II goede 
voortgang heeft geboekt. Een aantal resultaten over 2011-2015: 82 van de 106 projecten 
resulteerden in verbeterde toegang tot basisgezondheidszorg en andere gezondheidsdiensten; 69% 
kan daadwerkelijk ook verbeteringen aantonen middels gezondheidsindicatoren van de doelgroep 
zoals toegenomen gebruik van checkups door zwangere vrouwen. 
73% van de partner organisaties hebben doelgroepen ondersteund om hen in staat te stellen op 
effectieve manier deel te nemen aan besluitvormingsprocessen betreffende ontwikkeling en in het 
bijzonder de implementatie van gezondheidszorg en gerelateerde gezondheidsdiensten. Bij 57% van 
de organisaties heeft dit geresulteerd in concrete invloed van deze groepen in relevante 
besluitvormingsprocessen.  
Na intensieve training van change agents, laten 72 van de 91 projecten concrete resultaten zien van 
gedragsverandering op het gebied van stigma gerelateerd aan HIV en SRGR. In 8 landen heeft 
ondersteuning van belangengroeperingen (zoals groepen mensen die leven met HIV of met een 
beperking) om hun advocacy capaciteiten te verbeteren geleid tot verbeterd functioneren van 
belangengroeperingen als beleidsbeïnvloeders. In 6 landen is gezondheidszorg gerelateerd beleid 
aangepast in het voordeel van gelijke rechten van kwetsbare mensen op gezondheidszorg en 
daaraan gerelateerde diensten.  
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Van de partner organisaties die specifiek inzetten op betere prestaties van hun personeel heeft 69% 
beleid ontwikkeld dat bijdraagt aan duurzaamheid, toegang en kwaliteit van het 
gezondheidszorgsysteem en rapporteert 77% een verbeterd functioneren van hun personeel. 
 
Meer gedetailleerde resultaten van de bovengenoemde activiteiten zijn terug te vinden in de 
thematische reflecties per land in het jaarverslag van de ICCO Coöperatie over 2015. 

4.4.3  Successen en Uitdagingen 

Successen  
In Zimbabwe hebben de individuele NetCODe leden ook dit jaar het leren van elkaar middels peer 
reviews en uitwisselingsbezoeken gecontinueerd. De productie van een publicatie over de impact 
van hun interventies op het gebied van gezondheid en ontwikkeling in de gemeenschappen was een 
belangrijke mijlpaal. 
De Health Alliance Bangladesh is er trots op dat ze door effectieve lobby bij het ministerie van 
gezondheidszorg o.a. hebben weten te bereiken dat er een betere medicijnvoorziening is in de 
klinieken op verschillende niveaus en dat lokale klinieken beter functioneren door betere 
dienstverlening rondom postnatale zorg.  
In India zijn de 5 SRGR projecten erg succesvol geweest in het behalen van hun doelstellingen op het 
gebied van verbeterde toegang. Zo was er een significante toename in het gebruik van zorg rondom 
zwangerschap en geboorte (toename van 50% in de baseline naar 94% nu met een toename van het 
percentage bevallingen in de klinieken van 34 naar 86%) en de vaccinatiegraad van vrouwen en 
kinderen (toegenomen van 25 naar 90%). Er vinden nauwelijks nog thuisbevallingen plaats doordat 
barrières om naar de gezondheidscentra en ziekenhuizen te gaan voor het grootste deel zijn 
weggenomen.  
In Malawi warden er 521 clienten geregistreerd voor Community Home based Care (CHBC). Dit was 
een afnamen van het aantal clienten ten opzichte van eerdere jaren omdat er minder mensen thuis 
ziek op bed liggen. Dit is een positieve ontwikkeling die wordt toegeschreven aan een betere toegang 
tot aidsremmers.  
Een groot deel van de organisaties van het programma in Ethiopia werken met de Self Help Group 
benadering in hun gezondheidszorgprojecten. Een succesvol uitwisselingsbezoek met de Kale Hewet 
Church (EKHC) in Adama stelde hen in staat om te evalueren wat zij met deze benadering hebben 
bereikt. 
In Uganda heeft UCAN hun beleid op condoomgebruik en het bijbehorende handbook gebruikt om 
kerkleiders te versterken in het oppakken van hun rol in het ondersteunen van HIV discordant couples 
and HIV positive concordant couples. Deze steun in het trouw zijn aan elkaar en elkaar beschermen 
tegen (her)infectie ging gepaard met verschillende preventiemethodes zoals juist en consistent 
condoomgebruik.  
 
 
Uitdagingen 
In verschillende landen is het programma minder succesvol geweest in lobby & advocacy als landen 
coalitie (DR Congo, India, Zuid-Afrika). Dit kwam deels omdat het moeilijk was een 
gemeenschappelijk lobby issue te vinden vanwege de diversiteit en geografische verspreiding van de 
betrokken partner organisaties. In India is uiteindelijk de monitoring van de uitvoering van het 
Integrated Child Protection Scheme gekozen, waarvoor in 2015 door de coalitie een campagne is 
gehouden om bij te dragen aan een grotere impact van dit beleid. In Zuid-Afrika werd gekozen voor 
een campagne over ongedocumenteerde kinderen.  
De oorlog in Zuid-Soedan heeft de capaciteit van de overheid om diensten te verlenen opnieuw 
doen afnemen. De overheid was een belangrijke partner waar het ging om duurzaamheid en het 
versterken van technische vaardigheden. Dit heeft een zware last gelegd op de schouders van NGOs 
om de gaten te vullen. In Lake States bv. konden geplande trainingen door conflicten tussen 
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stammen niet doorgaan of het was niet mogelijk mensen van verschillende stammen bij activiteiten 
te betrekken.  
Door afnemende personele capaciteit in de regio Centraal en Oost Afrika zijn de 
gezondheidszorgprogramma’s in Uganda, Kenya en Ethiopië de tweede helft van 2015 niet of 
nauwelijks meer gemonitord, wat helaas heeft geleid tot minder resultaten en uitwisseling in de 
landencoalities.  

 
Voor meer voorbeelden van successen en uitdagingen wordt verwezen naar het jaarverslag van de 
ICCO Coöperatie over 2015. 

4.4.4  Lobby, Beleid en onderzoek en Bewustwording 

In Nederland werd ook in 2015 beleid en lobby ondersteund door actieve participatie in DCDD 
(Dutch Coalition on Disability and Development), Share-Net (netwerk op gebied van SRGR), het HIP 
(Platform for Health Insurance for the Poor), en de EAA (Ecumenical Advocacy Alliance). Sinds de 
tweede helft van 2014 maakt de themaspecialist deel uit van de coregroup van ShareNet, een 
adviesorgaan voor het Nederlandse kennispunt binnen Share-Net International. Ook in 2015 heeft 
Prisma als institutioneel lid met een substantiële bijdrage deelgenomen aan de adviesraad van de 
Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD). 
 

Beleid en onderzoek 
Als vervolg op en verdieping in de materie rondom dialoog op het thema Religie, seksualiteit en 
mensenrechten is in januari in Olso deelgenomen aan de conferentie ‘Theology and Human Rights – 
When Religion Produces Violence’. Tijdens de conferentie ‘Antenne op scherp’ is eveneens een 
sessie op dit thema georganiseerd, ‘Van struikelblok tot gesprekspartner: over het bespreekbaar 
maken van gevoelige onderwerpen (als LGBTI en seksueel geweld) met religieuze leiders’. 
 
Prisma heeft eind 2015 de herontwikkeling van de website en database van CABSA (Christian aids 
Bureau for Southern Africa, www.cabsa.org.za) financieel ondersteund. Prisma heeft bij de 
oprichting aan de wieg gestaan van deze website die samen met die van de Thursdays in Black 
campagne (www.thursdaysinblack.co.za) in de afgelopen 10 jaar is uitgegroeid tot een waardevolle 
bron van informatie en materialen als het gaat om hiv, gender en gendergerelateerd geweld. 
 
Tenslotte is deelname van 4 key partners aan de ICASA conferentie gefinancierd. De geleerde lessen 
van de deelnemers uit Ethiopië, Malawi, DR Congo en Zambia worden in de eigen organisaties en de 
landencoalities teruggekoppeld. 
 

4.4.5 Conclusie voortgang Programma Basisgezondheidszorg en HIV 2015 

In de eerste helft van 2015 is het Gezondheidszorg en hiv en aidsprogramma geëvalueerd. Dit betrof 
een studie gebaseerd op projectdocumentatie en de evaluaties van de projecten en de 
landencoalities. De conclusies laten zien dat er de afgelopen jaren veel is bereikt en dat toegang tot 
gezondheidszorg voor kwetsbare groepen is verbeterd. 1  
2015 was het laatste jaar van het MFS II programma, een jaar waarin vooral is geconsolideerd en 
vooruitgekeken met de landencoalities naar duurzaamheid en hoe verder na dit jaar. Er is met name 
aandacht gegeven aan de uitvoer van de jaarplannen voor 2015 die zijn opgesteld tijdens de 
regionale Face-2-face bijeenkomsten eind 2014. Deze gaven aandacht aan de resultaten van de 

                                                 
1 Rijneveld, W., W. Meeus and G. Visser (2015), Working together for better health. Evaluation report of the 

Basic Health and HIV and AIDS programme of the ICCO Cooperation.  
 

http://www.thursdaysinblack.co.za/
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evaluaties op projectniveau en coalitieniveau, duurzaamheid, de leeragenda en (gezamenlijke) 
fondsenwerving. 
 

4.4.6 Reflectie en synthese Programma Basisgezondheidszorg en HIV 2011-2015 

Gebaseerd op het uitgebreidere reflectie- en syntheseverslag dat is geschreven voor het ministerie 
van Buitenlandse Zaken, worden hier de 5 belangrijkste resultaten die zijn gerealiseerd binnen het 
MFS II programma en de 5 belangrijkste geleerde lessen genoemd. Dit uitgebreidere verslag is 
gebaseerd op het bovengenoemde evaluatierapport, de jaarverslagen van 2011-2015 en reflecties 
van de programmacoördinator en programmamedewerkers. 
Belangrijkste resultaten: 

1. De algemene doelstelling –bijdragen aan betere toegang tot kwalitatief goede  
gezondheidszorgsystemen in rurale gebieden, met name voor kwetsbare groepen- is 
grotendeels behaald.  Of dit ook heeft geresulteerd in betere gezondheidssituatie van de 
bevolking (impact niveau), is niet nader onderzocht.  
 

2. Het programma is erg effectief geweest in het mobiliseren en versterken van groepen op het 
lokale niveau. Voorbeelden zijn de Self Help Groups in landen als India en Ethiopië en 
initiatieven van gemeenschappen die hebben meegedaan aan het “Church and Community 
Mobilization Process” (CCMP) in Uganda and Zimbabwe. 
 

3. De interventies die werden geïmplementeerd staan grotendeels internationaal bekend als 
effectief en ze waren relevant omdat ze contextspecifiek waren en nationaal erkende 
behoeften van de doelgroep addresseerden (hiv, seksuele en reproductieve gezondheid, 
basisgezondheidszorg)  
 

4. Het denken in termen van Theory of Change heeft partnerorganisaties geholpen om op een 
andere manier te kijken naar het probleem, dit te analyseren en hun programma’s hierop in 
te richten. Hoewel de meerwaarde hiervan werd ingezien, bleek deze manier van denken 
ook moeilijk en werd het Theory of Change concept niet altijd juist begrepen: in plaats van 
focussen op de te bereiken verandering aan het eind van het gezondheidszorg- en hiv/aids 
programma, hadden veel partner organisaties een sterke focus op hun activiteiten en bleven 
deze ook behouden. 
 

5. De schaal waarop lobby & advocacy activiteiten hebben plaatsgevonden is beperkt geweest. 
Contacten met overheden op nationaal niveau waren schaars. Een aantal concrete 
veranderingen in nationaal beleid zijn bereikt op het gebied van disability (Bangladesh, 
Afghanistan) maar de meeste andere landencoalities hebben vooral gewerkt aan L&A op het 
niveau waarop hun activiteiten zich afspeelden (district/regio).  

 

4.5  Onderwijs 

4.5.1  Beschrijving van het deelprogramma 

Het MFS II onderwijsprogramma van de ICCO Alliantie heeft voor 2011-2015 de volgende algemene 
doelstelling: in 2015 zijn organisaties en netwerken in het maatschappelijk middenveld in 14 landen 
effectief in staat om samen te werken met overheden, die verantwoordelijk te houden voor het 
bieden van gelijke onderwijskansen, en om de kracht van burgers te versterken om aanspraak te 
maken op hun recht op onderwijs. 
coPrismaleden dragen aan zeven van deze landenprogramma's bij. De uitvoering van de 
landenprogramma's gebeurt in nauwe samenwerking met Edukans (binnen de Alliantie de 
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coördinator voor het onderwijsprogramma), ICCO/Kerk in Actie en ZZG. Voor drie landen hebben 
coPrismaleden de rol van 'lead' in het programma (Ghana, Indonesië, DR Congo). 
 
Het onderwijsprogramma is gericht op het versterken van onderwijssystemen en draagt bij aan de 
wereldwijd vastgestelde ‘Education for All’ doelstellingen. Twee resultaatgerichte doelstellingen zijn 
geformuleerd: 

1. Partners van de ICCO Alliantie zorgen ervoor dat de kwaliteit en relevantie van onderwijs in 
14 landen wordt verbeterd – leerlingen, meisjes in het bijzonder, blijven gemiddeld 1 jaar 
langer naar school gaan, maken de school vaker af en laten betere leerresultaten zien. 

2. Partners van de ICCO Alliantie zorgen ervoor dat de toegang tot onderwijs is toegenomen, 
met eerlijke en gelijke kansen, in 14 landen – kinderen, jongeren en volwassenen die zijn 
uitgesloten van onderwijskansen nemen deel aan basisonderwijs, vaktraining en functionele 
alfabetiserings-programma’s. 

 
Het onderwijsprogramma richt zich op kinderen en jongeren, die uitgesloten of uitgevallen zijn van 
school, kinderen die onderwijs krijgen van lage kwaliteit, analfabete jongeren en volwassenen. 
Speciale aandacht wordt gegeven aan gemarginaliseerde groepen zoals meisjes en vrouwen, 
specifieke gemarginaliseerde (etnische) groepen in bepaalde landen, en mensen met een beperking, 
omdat zij vaker worden uitgesloten van kwaliteitsonderwijs. 
 

Land  Deelnemende leden  

Ethiopië  Wycliffe, Edukans (lead)  

DR Congo  Leger des Heils (lead), Red een Kind, Edukans  

Ghana  World Servants (lead), Wycliffe, Leger des Heils, Edukans  

Indonesië  Oikonomos/Wycliffe (lead)  

Kenia  Wycliffe, Edukans (lead)  

Malawi  Red een Kind, World Servants, Edukans (lead)  

Zuid-Soedan  Light for the World, ICCO (lead)  

   Tabel 3: Landen en leden participerend in het onderwijsprogramma 

 
Resultaten en activiteiten 
2015 was het laatste jaar van het MFS2-onderwijsprogramma. In dit laatste jaar is gewerkt om, 
mede op basis van de inspanningen van de voorbije jaren, zoveel mogelijk van de doelstellingen te 
bereiken in termen van kwaliteitsverbetering van het onderwijs en verbeterde toegang hiertoe.  
 
In 2015 is gewerkt aan voorbereiding op de periode na afloop van het MFS-programma. Dit 
gebeurde door aandacht te geven aan het werven van financiële middelen van andere donoren. Ook 
is nagegaan of en op welke wijze programmatische samenwerking tussen de partnerorganisaties kan 
worden gecontinueerd. In DR Congo en Ghana zal samenwerking in coalities, zoals dit tijdens het 
MFS-programma plaatsvond, gecontinueerd worden. In Malawi hebben partnerorganisaties een 
actieplan gemaakt voor geprolongeerde samenwerking na afloop van de MFS-periode. In Indonesië 
en Zuid-Sudan waren er geen programmacoalities.  
 
Er is aandacht gegeven aan lobby en beleidsbeïnvloeding. Mede hierdoor is deelname van vrouwen 
aan beslissingsprocessen op verschillende niveaus toegenomen. Een ander resultaat van lobby was 
het toestaan van het onderwijzen van minderheidstalen in formele scholen, wat voorheen niet 
toegestaan was. Ook is in verschillende landen in de gemeenschappen waarin gewerkt werd, het 
gevoel van eigenaarschap en de mate van zeggenschap toegenomen. 
 
Nadat in 2014 de meeste projecten en programmacoalities geëvalueerd zijn, vond in 2015 de 
wereldwijde programma-evaluatie onderwijs plaats. Bij deze evaluatie is mede gebruik gemaakt van 
de verslagen van de project- en programmacoalitie-evaluaties. Via de programma-evaluatie is een 
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overzicht verkregen van wat in het kader van het onderwijsprogramma wereldwijd gerealiseerd is, 
en in welke mate dit op een effectieve en duurzame wijze is gebeurd. De evaluatie is uitgevoerd 
door externe evaluatoren. Een referentiegroep, waar onder meer een medewerker van coPrisma en 
een coPrismalid deel van uitmaakten, begeleidde de evaluatie. De voorlopige bevindingen van de 
evaluatoren zijn besproken tijdens een workshop waar de bij het onderwijsprogramma betrokken 
programmamedewerkers aan hebben deelgenomen.  
 
De algemene coördinatie van het onderwijsprogramma werd gedaan door de Programmagroep 
Onderwijs (PGO) onder voorzitterschap van Edukans. Omdat Edukans de uitvoering van het 
onderwijsprogramma al in juli 2015 afrondde, hebben nog maar enkele bijeenkomsten van de 
programmagroep plaatsgevonden. 
 
Via Educaids zijn er verbindingen gelegd tussen Seksuele en Reproductieve Gezondheidszorg en 
Rechten (SRGR) en basisonderwijs in Ghana, Malawi en Ethiopië. Activiteiten die aandacht gaven aan 
SRGR zijn uitgevoerd in de bovenste klassen van het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs 
op scholen die deel uitmaakten van het MFS-onderwijsprogramma. In DR Congo had de 
programmacoalitie geïntegreerde programma’s in onderwijs, basisgezondheidszorg en SRGR. Ook 
het Educaids programma is in 2015 geëvalueerd. Vanuit de ICCO Coöperatie zullen waardevolle 
elementen uit dit programma verder worden ondersteund in de komende jaren. 
 
 
4.5.2  Voortgang van de landenprogramma’s2 
In de onderwijsprogramma’s is veel aandacht besteed aan verhoging van de kwaliteit van het 
onderwijs. Activiteiten die plaatsvonden waren: trainen en opleiden van leerkrachten, 
curriculumontwikkeling en ontwikkelen van materiaal voor onderwijs in de moedertaal. In DR Congo, 
Ghana en Zuid-Sudan werd ook geïnvesteerd in de infrastructuur voor onderwijs. In Zuid-Sudan lag 
de focus van het programma bij inclusie van leerlingen met beperkingen. In DR Congo heeft in 2015 
training van leraren, ouders en leerlingen in het verlenen van psychosociale ondersteuning 
plaatsgevonden. Leerlingen realiseerden zich dat zij ook rechten hebben, en dit resulteerde in meer 
samenwerking tussen leraren en leerlingen en afschaffen van fysiek straffen van leerlingen door 
leraren. 
 
De partnerorganisaties hebben bijgedragen aan het versterken van het maatschappelijk middenveld 
door het betrekken van lokale gemeenschappen bij het onderwijs. Dit gebeurde door vorming en 
training van School Management Committees (SMC) en Parent Teachers Associations (PTA).  In 
Ghana, Ethiopië, DR Congo en Malawi heeft dit tot een duidelijk toegenomen betrokkenheid van de 
lokale gemeenschap bij het onderwijs geleid. In Indonesië bleef het moeilijk om lokale 
gemeenschappen in voldoende mate betrokken te laten zijn in het ondersteunen van de scholen. 
 
Bij capaciteitsopbouw van partnerorganisaties is gebruik gemaakt van organisatiescans (O-scans), 
om de sterkten en zwakten van de partnerorganisaties in kaart te brengen. Deze O-scans zijn 
verschillende keren tijdens de MFS2-periode gedaan, waardoor veranderingen in de loop van de tijd 
zichtbaar werden. Partnersorganisaties in Ghana hebben geprofiteerd van training in 
fondsenwerving. In Ghana en Ethiopië hebben gezamenlijke veldbezoeken en gezamenlijke 
programma-reviews door de partnerorganisaties plaatsgevonden. 
  
In de meeste landen is in 2015 toegenomen aandacht geweest voor en uitvoering gegeven aan 
lobby- en advocacy-activiteiten. Dit heeft in Ghana geleid tot toegenomen betrokkenheid van 

                                                 
2 In dit jaarverslag wordt alleen gerapporteerd over de onderwijslandenprogramma’s waarin ook 
coPrismaleden participeren. Voor een volledige rapportage over het onderwijsprogramma in 2015 verwijzen 
wij u naar het jaarverslag van de ICCO Coöperatie. 
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vrouwen bij het management van de scholen en het toelaten van onderwijs in lokale talen door de 
overheid. In DR Congo hebben lobby-activiteiten ertoe geleid dat de onderwijsafdeling van de lokale 
overheid training van leraren gefaciliteerd heeft en boeken beschikbaar gesteld heeft aan 
leerkrachten en leerlingen. Een ander resultaat van lobby in DR Congo was het onthullen en 
verbieden van verschillende illegale vormen van schoolgeld die door ouders betaald werden. 
 

4.5.3  Conclusie voortgang onderwijsprogramma 2015 

In het laatste jaar van het MFS-programma zijn goede resultaten geboekt in het verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Examenresultaten zijn verbeterd, aantallen leerlingen per 
leerkracht zijn afgenomen, leerkrachten hebben verbeterde vaardigheden en curricula zijn 
verbeterd. Ook is er meer ruimte gekomen voor onderwijs van minderheidstalen. 
 
Nog duidelijker zichtbaar dan toename van onderwijskwaliteit is de toename van het aantal 
leerlingen dat naar school gaat en de basisschool afmaakt in de projectgebieden. Dit werd bereikt 
door investeringen in de onderwijsinfrastructuur (klaslokalen, toiletten en dergelijke) en 
toegenomen betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij het onderwijs. 
 
In de laatste fase van het MFS-programma is er meer oog gekomen voor het belang van lobby en 
advocacy, samenwerking met de onderwijsafdelingen van lokale overheden en betrokkenheid van 
de lokale gemeenschappen bij het onderwijs. Dit leverde in een aantal gevallen, zoals in Ghana en 
DR Congo, goede resultaten op. In andere gevallen bleek het creëren van goede betrokkenheid van 
de lokale gemeenschap bij het ondersteunen van de scholen (Indonesië) en samenwerking met 
overheden (Ethiopië en Indonesië) lastiger en een proces van lange adem om daar resultaten te 
kunnen boeken.  

4.5.4  Conclusie onderwijsprogramma 2011 - 2015 

Terugkijkend op het onderwijsprogramma kunnen onderstaande conclusies getrokken worden. Deze 
conclusies worden breed gedeeld door de betrokkenen bij het programma en de evaluatoren van de 
wereldwijde programma-evaluatie, en komen terug in de conclusies en aanbevelingen van het 
evaluatierapport. Ze zijn bevestigd tijdens een workshop in februari 2016, waar door betrokkenen bij 
het MFS-programma van de ICCO Alliantie de bevindingen van de wereldwijde programma-
evaluaties zijn besproken.  

1. Het onderwijsprogramma was relevant en heeft goede resultaten geboekt op het gebied van 
directe armoedebestrijding, zoals vergroten van deelname aan het onderwijs en verbeteren 
van de onderwijskwaliteit. De resultaten bestrijken alle Education for All-doelstellingen, 
inclusief volwassenonderwijs. De interventies die plaatsvonden op het gebied van 
beleidsbeïnvloeding, lobby en advocacy en capaciteitsontwikkeling waren ook relevant, 
maar nog onderontwikkeld. 

2. In de loop van het MFS2-programma is er, onder andere bij de partnerorganisaties, meer 
oog gekomen voor het belang van samenwerking in coalities, lobby & advocacy, 
samenwerking met overheidsinstellingen en lokale gemeenschappen verantwoordelijk laten 
zijn voor het onderwijs. In de tweede helft van de programmaperiode zijn op dit vlak in 
verschillende landen in toenemende mate resultaten geboekt. Deze resultaten hadden 
omvangrijker geweest kunnen zijn als er vanaf het begin van MFS2 meer oog was geweest 
voor en aandacht was gegeven aan lobby & advocacy, samenwerking met 
overheidsafdelingen en versterking van het maatschappelijk middenveld.  

3. Samenwerking in coalities heeft vooral bijgedragen aan het onderling leren. Gezamenlijke 
programma-uitvoering vond maar heel beperkt plaats, en ook resultaten in termen van 
fondsenwerving door coalities waren heel beperkt. Het is de verwachting dat na afloop van 
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het MFS-programma slechts in enkele landen de programmacoalities, die tijdens het MFS-
programma gevormd zijn, blijven voortbestaan.  

4. Monitoring van resultaten heeft plaatsgevonden, maar stond hoofdzakelijk in het teken van 
verantwoording afleggen aan de donor. Monitoring was nauwelijks verbonden met leren en 
het vergroten van de legitimiteit van de interventies. Er was in de monitoring weinig 
aandacht voor terugkoppeling vanuit de doelgroep, voor andere actoren en voor de kwaliteit 
van de dienstverlening. 

5. Aandacht voor gender bestond vooral uit het vergroten van deelname van meisjes aan het 
onderwijs en het betrekken van vrouwen in beslissingsprocessen met betrekking tot 
onderwijs. Er is daarbij weinig strategische aandacht gegeven aan duurzame veranderingen 
in waarden en normen en een andere vormgeving van de programma-interventies. Ditzelfde 
geldt voor inclusie van minderheidsgroepen waarbij relatief weinig aandacht is gegeven aan 
duurzame verandering in waardering van en omgang met etniciteit.  

 

4.6  Voedsel- en voedingszekerheid  

4.6.1  Beschrijving van het deelprogramma  

Het MFS II voedselzekerheid- en voedingsprogramma van de ICCO Alliantie had voor 2011-2015 de 
volgende algemene doelstelling: in 2015 zijn er in alle project gebieden netwerken, coalities en 
gemeenschapsgroepen gevormd, die zich hard maken voor verbeterde voedselsystemen en toegang 
tot 
voedsel voor achtergestelde groepen en in staat zijn zelf op te komen voor het recht op voedsel. Het 
recht op voedsel is daarnaast belangrijke pijler voor de algemene ICCO lobby.  
 
Het programma heeft zich gericht op het versterken van de weerbaarheid van lokale 
voedselsystemen. Dit houdt onder andere in het verbeteren van landbouwsystemen en technieken, 
inkomens genererende activiteiten gericht op processing en marketing, verbeterde voeding en 
‘disaster risk reduction’ (DRR). Hiertoe werkten de partners samen met gemeenschapsgroepen en 
allianties om deze te versterken en te verbinden met enerzijds (lokale) ondernemers en anderzijds 
nationale beleidsmakers. Tegelijkertijd hebben partners beleidsvoorstellen ontwikkeld en ingebracht 
bij nationale en internationale beleidsdialogen waarbij toegang tot productiemiddelen (land, water, 
arbeid en inputs) cruciaal is. 

 

4.6.2  Resultaten en activiteiten  

Tijdens 2015 is er een externe evaluatie van het MFS II programma uitgevoerd en daarnaast zijn er in 
de meeste landen end line data verzameld voor de HFIAS.  

4.6.3  Visiedocument Landbouw  

Tijdens 2015 is een draft versie van het visie document op landbouw met PO’s van de Coöperatie 
gedeeld en besproken tijdens een goedbezochte en levendige sessie. De conclusie dat er behoefte is 
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aan meer duurzame alternatieven valt samen met de steeds bredere lobby voor ecologische 
landbouw en wordt breed gedeeld. Verdere concretisering van het beleid, voor zowel de globale 
lobby agenda als nationale voedselzekerheidsprogramma’s, heeft tijdens 2015 plaats gevonden. Dit 
proces zal tijdens de eerste helft van 2016 nog verder vorm moeten krijgen, waarbij ook het concept 
van ‘sustainable food systems’ meegenomen worden.  
 

4.6.4  Voortgang landenprogramma’s  

Op basis van de externe evaluatie en uitgevoerde end-line onderzoeken kan geconcludeerd worden 
dat de geplande resultaten zijn behaald. Echter vanwege het einde van de MFS II periode en 
bijbehorende onzekerheid is er met name vanuit ICCO minder aandacht geweest voor de facilitatie 
van gezamenlijke programma coalities, zoals in Uganda en Burkina Faso.   
Burkina Faso: Tijdens 2015 is de coalitie bestaande uit 8 partnerorganisaties, van W&D en ICCO 
verder versterkt, rondom de uitvoering van een gezamenlijke EU financiering. W&D richt zich hierbij 
onder andere op capaciteitsversterking op het vlak van agri-businesses. Kijkend naar de direct door 
W&D ondersteunde partners hebben de interventies geresulteerd in een verbetering van de 
voedselzekerheid van 2209 huishoudens.  
 
Uganda: partners van Tear en W&D hebben samen met ICCO partners de link tussen de 
verschillende interventie strategieën op het vlak van voedselzekerheid, economische ontwikkeling 
en klimaatverandering verder aangescherpt. Verdere verbetering van de voedselzekerheid bij de 
1872 huishoudens in Karamoja en de ruim 2800 huishouden in Soroti, die met financiering van W&D 
en Tear Nl worden ondersteund is tijdens 2015 bemoeilijkt door klimatologische omstandigheden.  
 
Zuid Afrika: Tear en Dorcas partners hebben hun programma-activiteiten in 2015 voorgezet zoals 
gepland en daarnaast is er een gezamenlijke externe evaluatie uitgevoerd. Op basis van het 
gezamenlijke monitoring protocol blijkt dat interventies hebben geleid tot een verbetering van de 
voedselzekerheidssituatie van 2445 huishoudens.  
Tear partner ACAT heeft op een zeer effectieve wijze gebruik gemaakt van de zogenaamde HFIAS 
tool om de impact op voedselzekerheidssituatie op huishoud niveau op de voet te volgen, zoals 
wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Q1	1	In	the	past	
four	weeks,	did	
you	worry	that	
your	household	
would	not	have	
enough	food?	

Q2	In	the	past	
four	weeks,	

were	you	or	any	
household	
member	not	
able	to	eat	the	
kinds	of	foods	
you	preferred	

because	of	a	lack	
of	resources?	

Q3	In	the	past	
four	weeks,	did	
you	or	any	
household	

member	have	to	
eat	a	limited	

variety	of	foods	
due	to	a	lack	of	
resources?	

Q4	In	the	past	
four	weeks,	did	
you	or	any	
household	

member	have	to	
eat	some	foods	
that	you	really	
did	not	want	to	
eat	because	of	a	
lack	of	resources	
to	obtain	other	
types	of	food?	

Q5	In	the	past	
four	weeks,	did	
you	or	any	
household	

member	have	to	
eat	a	smaller	
meal	than	you	
felt	you	needed	
because	there	
was	not	enough	

food?	

Q6	In	the	past	
four	weeks,	did	
you	or	any	other	

household	
member	have	to	
eat	fewer	meals	
in	a	day	because	
there	was	not	
enough	food?	

Q7In	the	past	
four	weeks,	was	
there	ever	no	
food	to	eat	of	
any	kind	in	your	

household	
because	of	lack	
of	resources	to	

get	food?	

Q8In	the	past	
four	weeks,	did	
you	or	any	
household	

member	go	do	
sleep	at	night	
hungry	because	
there	was	not	
enough	food?	

Q9In	the	past	
four	weeks,	did	
you	or	any	
household	

member	go	a	
whole	day	and	
night	without	
ea ng	anything	
because	there	
was	not	enough	

food?	

2011	 78%	 84%	 86%	 88%	 66%	 58%	 48%	 38%	 28%	

2012	 63%	 67%	 60%	 50%	 50%	 47%	 37%	 20%	 7%	

2013	 21%	 36%	 32%	 21%	 25%	 21%	 14%	 7%	 7%	

2014	 75%	 64%	 25%	 29%	 7%	 4%	 4%	 0%	 0%	

2015	 7%	 21%	 36%	 7%	 25%	 0%	 0%	 0%	 0%	
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Ethiopië: Het FNS programma, dat onder de paraplu van het FED programma wordt uitgevoerd, 
heeft de nodige aandacht aan toegang tot lokale markten besteed. De impact van de interventies op 
de voedselzekerheidssituatie van de betrokken huishoudens is door middel van de HFIAS gemeten. 
Op basis van het gezamenlijke monitoring protocol blijkt dat in totaal bij ruim 11.000 huishoudens 
een verbetering van de voedselzekerheid is bereikt.  
 
India: Verre Naasten werkt met twee partners in India aan voedselzekerheid, deze zijn o.a. actief 
geweest op het vlak van diversificatie van landbouwproductie, sanitatie, toegang tot land, adaptatie 
en stroomgebied beheer. EHA en RPCNEI hebben tijdens 2015 eerder behaalde resultaten in 
respectievelijk 30 en 24 dorpen geconsolideerd en verder ingezet op versterking van lokale 
organisaties en de positie van vrouwen. In totaal is er bij ruim 8.000 huishoudens een verbetering 
van de voedselzekerheid bewerkstelligd. Langzaam maar zeker vindt er een omslag plaats van 
liefdadigheid naar een rechtenbenadering met versterking van eigenwaarde en initiatief om het lot 
in eigen hand te nemen. Een meer directe link met het netwerk van ICCO partners is gezocht, maar 
helaas onvoldoende tot stand gekomen tijdens de MFS II periode.  
 
In Zuid Sudan heeft Dorcas tot en met 2015 in totaal 650 huishoudens weten te bereiken met een 
combinatie van landbouwvoorlichting, financiële en marketing diensten, zaden en gereedschap, 
ondanks de voortdurende politieke onrust. Bij de selectie van de huishoudens heeft men voorrang 
gegeven aan zogenaamde ‘single female headed’ huishoudens. Concrete en flexibele ondersteuning 
kan doelgroepen weer hoop en vertrouwen geven om te participeren in project activiteiten. Toegang 
tot land blijft cruciaal voor (terugkerende) vluchtelingen. De veiligheid en politiek-sociale situatie in 
Zuid Sudan was ook in 2015 problematisch, hetgeen de uitvoering en plannen voor de toekomst 
heeft bemoeilijkt.     
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5. Jaarrekening 
 

5.1 Algemene toelichting op de jaarrekening 

 
Samenwerking van Vereniging Prisma met Vereniging coPrisma 
Vereniging coPrisma is voor de looptijd 1 juli 2012 tot en met 31 december 2015 een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Vereniging Prisma te Utrecht. In dat kader heeft zij de 
activiteiten die betrekking hebben op het uitvoeren van projecten in het kader van te ontvangen 
subsidies op grond van het Medefinancieringsstelsel II (hierna: MFS II) en de daarvoor noodzakelijke 
activa, verplichtingen en personeel overgenomen van Prisma.  
De samenwerking heeft ten doel tot kostenbesparing te komen door efficiënt beheer en voor 
gezamenlijke rekening activiteiten te verrichten uitsluitend ten behoeve van de individuele 
uitoefening van de activiteiten van de participanten. 
De kosten, verbonden aan de samenwerkingsactiviteiten, worden verdeeld onder de partijen 
volgens een vaste verdeelsleutel gebaseerd op de tijdsbesteding en loonkosten van de betrokken 
werknemers. De kosten die op grond van deze samenwerking worden verdeeld, bestaan uit 
exploitatiekosten van de gezamenlijke huisvesting en bedrijfsuitoefening en uit de loonkosten van 
medewerkers, die voor beide partijen werkzaamheden verrichten. 
 
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 
Algemene grondslagen  
De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 640 voor “Organisaties-zonder-winststreven” van de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 
Vergelijkende cijfers  
De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig, opnieuw gerubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met het 
verslagjaar mogelijk te maken. 
 
Grondslagen van waardering  
Materiële vaste activa  
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis 
van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen met inachtneming van een eventuele 
restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.  
 
Financiële Vaste Activa 
De participatie wordt gewaardeerd op verkrijgingsprijs. 
 
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 
geamortiseerde kostprijs: waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.  
Subsidieverplichtingen zijn opgenomen op basis van een besluit ter zake, welke schriftelijk is kenbaar 
gemaakt aan de ontvanger van de subsidie.  
 
Reserves en fondsen  
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de vereniging. Door het bestuur en de leden 
kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen 
betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter 
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beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende subsidies en andere 
fondsen. 
 
Voorzieningen  
Voorzieningen worden opgenomen als waarschijnlijk of vaststaand is dat een verplichting zich gaat 
voordoen maar waarvan de omvang of het tijdstip van uitstroom van middelen niet bekend is. 
 
Grondslagen van resultaatbepaling  
Algemene grondslagen 
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en 
andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. 
 
Baten  
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.  
 
Lasten  
Subsidieverplichtingen en verplichtingen tot fondsbestedingen worden ten laste gebracht van het 
boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de subsidie en/of fondsontvanger is 
meegedeeld.  
Indien subsidieverplichtingen vervallen, worden deze in het boekjaar waarin zij vervallen in 
mindering gebracht op de verstrekte subsidies of giften. 
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5.2 Balans per 31 december 2015 

 

 

  

31-12-2015 31-12-2014

€ €

ACTIVA          

Vaste activa

Financiele vaste activa

Participatie in ICCO-Coöperatie 5.5.1 1.000.000   1.000.000   

Vlottende activa  

Langlopende Vorderingen

Vordering op ICCO i.v.m Fondsenwerving VS 5.5.2 196.814       196.814       

Kortlopende Vorderingen

Rekening courant coPrisma/Prisma 3.727            1.163            

Vordering op leden i.v.m. fondsenwerving VS 5.5.2 104.096       177.125       

Vooruitbetaalde subsidie 5.5.3 -                     13.761         

Overige vorderingen      5.5.4 328.954       47.340         

436.777       239.389       

Liquide middelen       5.5.5 358.556       908.469       

Totale activa 1.992.147   2.344.672   
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31-12-2015 31-12-2014

€ €

PASSIVA

Kapitaal

Kapitaal van leden participatie ICCO-coöperatie 5.5.1 1.000.000   1.000.000   

Reserves en fondsen

Reserves      

Continuïteitsreserve       5.5.6 175.839       175.839       

175.839       175.839       

Fondsen     

Bestemmingsfondsen 5.5.7 -                     729.501       

Voorzieningen

Reorganisatievoorziening 5.6.6 90.700         -                     

Kortlopende schulden

Lening i.v.m. fondsenwerving VS 5.5.2 300.910       373.939       

Nog te betalen subsidiebijdrage 5.5.3 320.426       -                     

Loonheffing en pensioenpremie 5.5.8 7.442            3.952            

Overige kortlopende schulden    5.5.9 96.830         61.441         

725.608       439.332       

Totale passiva 1.992.147   2.344.672   
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5.3 Staat van baten en lasten 2015 

 

 
  

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

Baten  

Contributies 2.600            2.600            2.600            

Subsidies 5.6.1 6.176.939   5.920.564   5.872.798   

Eigen bijdrage leden 5.6.2 3.709.571   3.252.600   4.595.185   

Financiele baten 15.073         15.000         31.266         

Overige baten 5.6.3 -                     -                     20.000         

totaal baten 9.904.183   9.190.764   10.521.849 

Lasten 

Projectbestedingen 

Bestede subsidies 5.6.1 6.539.388   6.083.300   6.280.087   

Bestede Eigen Bijdrage leden 5.6.2 3.709.571   3.252.600   4.595.185   

Kosten t.b.v. leden -                     -                     20.000         

10.248.959 9.335.900   10.895.272 

Uitvoeringskosten 

Lonen en salarissen 5.6.3 149.043       203.300       174.751       

Sociale lasten en pensioenlasten 5.6.4 70.055         77.800         65.515         

Overige uitvoeringskosten 5.6.5 74.926         96.600         56.621         

Bijzondere lasten 5.6.6 90.700         30.000         -                     

384.724       407.700       296.887       

totaal lasten 10.633.683 9.743.600   11.192.159 

Resultaat -729.500     -552.836     -670.310     

Mutatie bestemmingsfondsen  MFS Subsidie 5.6.7 729.500       552.836       670.310       

Overschot -                     -                     -                     
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5.4 Kasstroomoverzicht 

 

2015 2014

x € 1.000 x € 1.000

Kasstroom uit activiteiten

Resultaat 1                    -                    

Afschrijvingen -                    -                    

Cash-flow 1                    -                    

Mutaties in

Vordering op ICCO i.v.m Fondsenwerving VS 73                 -197             

Te ontvangen participatie van leden -                    113               

Overige vorderingen -282             -27                

Vooruitbetaalde subsidie 14                 -14                

Nog te betalen subsidiebijdrage 320               -40                

Belastingen en sociale lasten 3                    -1                  

Overige kortlopende schulden 35                 9                    

Rekening courant Prisma/coPrisma -4                  20                 

Lening i.v.m Fondsenwerving VS -73                -                    

88                 -137             

Totaal kasstroom uit activiteiten 89                 -137             

Kasstroom uit financieringen

Reorganisatievoorziening 91                 -                    

Nog te betalen ledenkapitaal aan ICCO-coöperatie -                    124               

Mutatie bestemmingsfondsen -730             -670             

Totaal kasstroom uit financieringen -639             -546             

Totale kasstroom -550             -683             

Liquide middelen

saldo 1 januari 2015 909               1.592           

totale kasstroom -550             -683             

saldo 31 december 2015 359               909               
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5.5 Toelichting op de balans per 31 december 2015 

5.5.1 Participatie in ICCO Coöperatie 

In 2012 is door ICCO, Kerk in Actie en Prisma besloten tot oprichting van een coöperatie. De 
vereniging coPrisma heeft middels dit belang in de ICCO Coöperatie toegang tot: 
-  meer specialistische kennis 
-  netwerken van andere actoren als kennisinstituten, bedrijfsleven, overheden, koepels en ngo's 
-  grotere donoren en fondsen 
 
Voor 1 juli 2014 wordt door de Prisma-leden in totaal € 1.000.000 ingelegd. De inleg van de leden is 
naar rato van het aandeel dat een lid ontvangt uit de MFS-subsidie conform de tabel hieronder. De 
stortingen zijn geoormerkt kapitaal van de coöperatie. De waardering per 31 december 2015 is gelijk 
aan de inleg. 
 

 

 

 

5.5.2 Vordering op leden i.v.m. belang ICCO Coöperatie 

De vereniging coPrisma is medeverantwoordelijk voor de financiering van de ICCO Coöperatie 
inspanningen om fondsen te werven in de VS. Op basis van de omzet van een organisatie en het 
aandeel dat zij heeft uit de MFS fondsen is een berekening gemaakt voor de verdeling van € 250.000. 
Edukans maakt deel uit van deze berekening maar handelt dit rechtstreeks af met de coöperatie. 
 
 
 
  

Kapitaalsbelang per lidorganisatie €

Light for the World 83.404          

Dorcas 111.064        

De Verre Naasten 66.758          

GZB 48.338          

Leger des Heils 49.420          

Leprazending 53.238          

Operatie Mobilisatie 19.118          

Red een Kind 131.634        

Tear 132.216        

Trans World Radio 26.728          

Woord en Daad 197.166        

World Servants 44.204          

Wycliffe 36.712          

Eindtotaal 1.000.000    
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De onderstaande leden hebben via coPrisma aan de ICCO Coöperatie een lening van € 196.814 
gegeven voor de financiering van de opstartkosten fondsenwerving in de Verenigde Staten. Deze 
lening wordt uit de apparaatskostenvergoeding van succesvolle aanvragen terugbetaald (cost 
recovery) aan de leden. 
 

 
 
Voor de financiering zijn bovengenoemde leden een leenovereenkomst aangegaan met de ICCO 
coöperatie, die door het Leger des Heils, Wycliffe en Leprazending direct is afgelost. De 
onderstaande leden hebben de lening ultimo 2015 niet afgelost en betalen over het uitstaande 
bedrag 2% rente op jaarbasis. Naar verwachting wordt dit deel in 2016 ook afgelost en daarom is het 
opgenomen onder kortlopende schulden en kortlopende vorderingen. 
 

 
 
Onder kortlopende schulden vallen derhalve: 
 

 

 

5.5.3 Vooruitbetaalde subsidiebijdrage / Nog te betalen subsidiebijdrage 

In 2014 had coPrisma € 13.761 meer uitbetaald aan de leden dan door hen gecontracteerd. In 2015 
hebben de leden uit eigen middelen € 320.426 van de programmagelden gefinancierd. Na ontvangst 
van het laatste deel van de MFS subsidie (zie overige vorderingen) zal coPrisma deze gelden 
doorstorten naar haar leden.  
 
  

Organisatie €

Leger des Heils 13.241         

Lepra zending 10.670         

Light for the World 18.314         

Red een Kind 33.520         

Tear 29.811         

Woord en Daad 73.029          

World Servants 9.951           

Wycliffe 8.278           

Totaal 196.814      

Organisatie €

Light for the World 20.814

Red een Kind 36.020

Tear 32.311

Woord en Daad 2.500

World Servants 12.451

Totaal 104.096

Schuld aan ICCO 196.814

Schuld aan leden 104.096

Totaal 300.910
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5.5.4 Overige vorderingen 

Onder overige vorderingen is de bijdrage opgenomen die coPrisma van de ICCO coöperatie ontvangt 
in 2016. Conform de overeenkomst van de ICCO cooperatie met het Ministerie wordt 5% van de 
jaarbijdrage coPrisma uitbetaald na de goedkeuring van de rapportage. 

 

 

5.5.5 Liquide middelen 

De vereniging coPrisma belegt de banktegoeden niet in aandelen of obligaties. Deposito’s waren 
voor 2015 niet interessant omdat de looptijd langer is. 

 

 

5.5.6 Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve van coPrisma is ontstaan bij de splitsing van Prisma. Toen is rekening 
gehouden met de verplichtingen t.a.v. het personeel vanwege het arbeidsverleden en een algemene 
reserve bedoeld voor het ontwikkelen van nieuw beleid. 

 

 
          
Het bestuur heeft als beleid vastgesteld dat ten minste 50% van de apparaatskosten als 
continuïteitsreserve dient te worden gehouden. De apparaatskosten zijn in 2015 € 288.808. De 
hoogte van de reserve is daarmee voldoende. 
  

2015 2014

€ €

Nog te ontvangen rente              1.110            16.964          

Vordering op ICCO inzake MFS 323.193       -                     

Overige vorderingen 4.651            30.376          

saldo per 31 december 328.954       47.340          

2015 2014

€ €

ABN AMRO Bank

- rekening-courant MFS 2.420            7                    

- spaarrekening MFS 356.136       -                     

- vermogensspaarrekening MFS -                     908.462       

saldo per 31 december 358.556       908.469       

2015 2014

€ €

Saldo per 1 januari    175.839       175.839       

Saldo per 31 december      175.839       175.839       
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5.5.7 Bestemmingsfondsen 

 

 
De gerealiseerde programma managementvergoeding is gelijk aan de werkelijke kosten met aftrek 
van  € 2.600 voor algemene en bestuurskosten. Die kosten werden vergoed uit de contributie. De 
ontvangen subsidiegelden zijn conform het contract, waarbij een deel in 2016 wordt uitbetaald. 
coPrisma en haar leden hebben alle fondsen per 31 december 2015 besteed aan de doelstelling. Om 
die reden is het saldo van het bestemmingsfonds nihil. 

5.5.8 Loonheffing en pensioenpremie 

 

 
 

5.5.9 Overige kortlopende schulden 

 

 
 
De overige kortlopende schulden hebben voornamelijk betrekking op de programma 
managementvergoeding aan de leden. 
  

2015 2014

€ €

Saldo per 1 januari      729.501       1.399.811    

Verkregen subsidie MFS      6.176.939   5.872.798    

Rentebaten MFS subsidie 15.073         31.266          

6.921.513   7.303.875    

Bestede subsidie MFS      6.539.388   6.280.087    

Gerealiseerde programma management vergoeding     382.125       294.287       

Saldo per 31 december      -                     729.501       

2015 2014

€ €

Loonheffing         7.442            3.952            

Pensioenpremie -                     -                     

saldo per 31 december 7.442            3.952            

2015 2014

€ €

Reservering vakantietoeslag 7.279            9.113            

Reservering vakantiedagen          2.692            8.704            

Accountantskosten          8.000            4.459            

Overige kortlopende schulden          78.859         39.165          

saldo per 31 december 96.830         61.441          



33 

 

5.5.10    Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen  

  
Huurovereenkomst  
De vereniging Prisma heeft een huurovereenkomst met het Dienstencentrum PKN in Utrecht en 
neemt alle verplichtingen voor haar rekening en zal niet meer doorbelasten aan coPrisma. 
 
Pensioenregeling  
 De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds 
Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFWZ). Het ouderdomspensioen is een toegezegd-
pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de 
pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. 
 
De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening 
verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, 
wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. 
 
De Vereniging coPrisma heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval 
van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere 
premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen 
in die periode ten laste van het resultaat gebracht. 
 
Het pensioenfonds PFZW heeft een dekkingsgraad van 97% ultimo 2015 (2014: 102%). PFZW heeft 
op 1 juli 2015 het nieuwe herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In het herstelplan 
staan de maatregelen die genomen worden om te zorgen dat de dekkingsgraad weer op het vereiste 
niveau komt. PFZW heeft 12 jaar de tijd om weer op de dekkingsgraad van 127% te komen.  
 
Dit zijn de maatregelen die nu in het herstelplan zijn opgenomen: 

 de pensioenen niet verhogen bij een dekkingsgraad onder de 110%; 

 de pensioenen verhogen met slechts een deel van de loonstijging (indexeren) bij een 
dekkingsgraad hoger dan 110%; 

 een opslag voor herstel in de premie van 2%, deze opslag is al opgenomen in de huidige 
premie. 

 Als de aannames onder het herstelplan niet uitkomen en het echt niet anders kan, is PFZW 
genoodzaakt de pensioenen te verlagen en zal tijdelijke een extra premie van 2,5% worden 
gevraagd. 
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5.6 Toelichting op de staat van Baten en Lasten 2015 

5.6.1 Subsidies 

De belangrijkste inkomstenbron voor de vereniging coPrisma betreft de subsidie uit het MFS. In het 
eerste jaar van MFS II is een voorschot ontvangen voor de afbouw van partnerrelaties uit de 
voorgaande MFS periode, de zogenaamde frontloading. Vervolgens bleken deze fondsen niet nodig 
omdat de leden de vermindering van de subsidie konden opvangen door een hogere eigen bijdrage. 
In 2015 is een deel van de extra inkomsten uit 2011 verrekend, namelijk € 385.436. In de begroting is 
coPrisma steeds uitgegaan van het contract met de ICCO alliantie zonder frontloading. 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontvangen en bestede subsidies uit MFS. De 
programma coördinatiekosten leden/coPrisma zijn directe kosten die ten behoeve van de 
programma uitvoering gemaakt worden. Onder Programma Management vallen de kosten die in 
Nederland gemaakt worden. De IF kerngroep valt onder kosten samenwerking in de coöperatie. 
 

 
Baten / Subsidies 

 
 Lasten / Bestede subsidies 

  

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

Directe Programma uitvoering 5.499.939   5.243.564   5.195.714   

Subsidie Programma Management coPrisma 337.074       338.500       339.725       

Subsidie Programma Management Leden 339.926       338.500       337.359       

6.176.939   5.920.564   5.872.798   

Directe programmakosten 5.855.246   5.496.000   5.633.603   

Programma coördinatiekosten leden 66.652         66.500         66.149         

Programma coördinatiekosten coPrisma 90.056         71.000         125.408       

Management en administratiekosten leden        414.969       338.500       337.359       

Kosten Pilot 47.195         75.300         83.521         

Kosten samenwerking coöperatie 65.270         36.000         34.047         

6.539.388   6.083.300   6.280.087   
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5.6.2 Eigen bijdrage leden 

De eigen bijdrage wordt begroot op de minimum bijdrage die leden moeten leveren voor de 
uitvoering van de programma’s. In de realiteit is die bijdrage hoger en dat wordt zichtbaar gemaakt 
in de jaarrekening.  

 
Baten / Eigen bijdrage leden 

 
Lasten / Bestede eigen bijdrage leden 

 

5.6.3 Lonen en salarissen 

De in 2015 gemiddelde werkzame fte was 2.3. Daarnaast werd 1,3 fte door de vereniging Prisma 
doorbelast aan coPrisma. In 2014 was dit 2,1 terwijl 1,3 fte werd doorbelast.  
Per 31 december 2015 waren 1,3 fte in dienst. 
 
Een deel van kosten van de PMEL medewerker en coördinator MFS werden onder mede ICCO-
alliantie gedragen. Daartoe was een overeenkomst voor verdeling kosten gemene rekening 
aangegaan, waar in de begroting nog geen rekening mee gehouden was, omdat het niet bekend was 
dat de coördinator MFS zich voornamelijk zou gaan richten op de SP aanvraag van de alliantie. 
 

 

 

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

MFS Eigen Bijdrage leden 3.709.571   3.252.600   4.595.185   

Bestede projectfinanciering uit Eigen Bijdrage 3.309.314   2.855.783   4.192.821   

Programma managementkosten leden 334.641       331.765      336.403       

Kosten programma coördinatiekosten leden 65.616         65.052         65.961         

3.709.571   3.252.600   4.595.185   

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

Lonen en salarissen      182.098       192.300       169.606       

Vakantiegeld      14.563         15.500         13.568         

Vakantiedagen      -6.252          1.200            -991              

Loonkosten medewerker regiokantoor 21.256         -1.700          15.047         

ICCO bijdrage aan 2 medewerkers OGR -71.340        -4.000          -18.359        

Uitkering ziekteverzuimverzekering     -                     -                     -4.120          

Einde contract vergoeding 8.718            -                     -                     

149.043       203.300       174.751       
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Directiebezoldiging 
Algemeen Directeur is de heer Prof. Dr. Ir. H. Jochemsen. De arbeidsovereenkomst is aangegaan per  
1 januari 2009. De directeur heeft een dienstverband van 0,8fte bij een voltijds-werkweek van 38 
uur. 60% van zijn totale personeelskosten zijn door de Vereniging Prisma doorbelast aan de 
Vereniging coPrisma. De kosten voor woon/werkverkeer worden vergoed op basis van openbaar 
vervoer. Er worden geen andere vergoedingen verstrekt dan voor gemaakte directe kosten. 
 

 
 
 

5.6.4 Sociale lasten en pensioenlasten 

 

 
 

In de begroting was per abuis de pensioenpremie voor de medewerker in het regio kantoor 
meegenomen.  

Totale jaarbezoldiging  (fte =  0,8) 2015 2014

Brutosalaris/vergoeding   65.358         64.570         

Vakantiegeld       5.183            5.166            

Sociale lasten        9.288            9.126            

Pensioenlasten 14.278         15.092         

Totaal bezoldiging 94.106         93.954         

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

Sociale lasten 34.155         33.270         30.677         

Pensioenpremie 35.900         44.530         34.838         

70.055         77.800         65.515         
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5.6.5 Overige uitvoeringskosten 

 

 
De overige uitvoeringskosten van het stafbureau laat op het totaal een onderbesteding zien, met 
name door de afwijzing van de aanvraag voor een Strategisch Partnerschap.  Voor de 
accountantskosten is een reservering opgenomen voor mogelijke extra werkzaamheden bij de 
afronding. De andere overige posten worden hieronder verder uitgesplitst en toegelicht. 
 
Nadere specificaties van Overige uitvoeringskosten 
 
Overige personeelskosten  

 

 
 
De overige personeelskosten zijn per saldo in lijn met de begroting. Op de afzonderlijke budgetlijnen 
zijn afwijkingen. Zo zijn cursussen gevolgd zijn door de medewerkers, is een aanvullende 
reiskostenvergoeding gegeven, heeft coPrisma advies ingewonnen voor een sociaal plan en hebben 
aantal stafleden begeleiding gekregen naar een andere baan. De einde contractvergoedingen zijn 
beperkt gebleven. 
 
Huisvestingskosten 

 
 
De doorbelasting van kosten voor de 3 werkplekken bij ICCO was meer in lijn met de werkelijke 
kosten. In de begroting was rekening gehouden met dezelfde kosten als in 2014.  
 
  

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

Overige personeelskosten      32.921         33.700         16.868         

Huisvestingskosten 18.998         16.000         15.591         

Kantoorkosten 6.213            6.900            5.725            

Bestuurskosten en Algemene Vergadering      1.031            5.300            827               

Aanvraag strategisch partnerschap -                     20.000         -                     

Externe advisering 5.249            5.000            5.986            

Accountantskosten  MFS 9.022            7.000            8.000            

Algemene kosten        1.493            2.700            3.624            

74.926         96.600         56.621         

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

Reis- en verblijfkosten      9.775            6.750            8.147            
Ziekteverzuim 5.519            7.200            5.672            
Opleidingskosten 3.211            17.000         -                     
Overige personeelskosten      14.416         2.750            3.049            

32.921         33.700         16.868         

Huurlasten      18.998         15.825         15.591         

Overige huisvestingskosten      -                     175               -                     

18.998         16.000         15.591         
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Kantoorkosten 

 

 
Algemene kosten 
De algemene kosten lager de begroting doordat er voldoende voorraad aan kantoorartikelen waren 
en veel digitaal gewerkt wordt. De afschrijving van een extra laptop kwam ten laste van coPrisma 
omdat deze daarvoor gebruikt werd.  

 

 
 

5.6.6 Bijzondere lasten - reorganisatievoorziening 

Het jaar 2015 wat het laatste jaar van de 5-jarige periode waarvoor een MFS subsidie ontvangen is. 
Een deel van het personeel heeft in 2015 het contract beëindigd, een ander deel zal in 2016 
afvloeien. Bij de berekening van de transitievergoeding is uitgegaan van de kantonrechtersformule 
en het parttime percentage dat de betreffende werknemer voor MFS2 heeft gewerkt. Een aantal 
stafleden zal in 2016 nog parttime werkzaamheden voor de afwikkeling van MFS, zoals de 
rapportage. Prisma heeft van wege de personeelsreductie een kleiner vloeroppervlakte gehuurd, 
maar kon niet voorkomen dat het huurcontract voor een deel verlieslatend is. Voor deze kosten is 
een reorganisatievoorziening ingesteld. 
 

 
  

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

Kantoorbenodigdheden   30                  500               202               
Telefoon      1.923            2.400            1.924            
Kosten automatisering      3.252            2.700            2.800            
Overige kantoorkosten      1.008            1.300            798               

6.213            6.900            5.724            

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

Administratiekosten 47                  400               -                     
ISO / kwaliteit 1.059            1.600            1.895            
Overige algemene kosten      387               700               1.729            

1.493            2.700            3.624            

Realisatie Begroting Realisatie

2015 2015 2014

€ € €

Afwikkinsgskosten MFS-2 37.200         30.000         -                     

Afvoeiingskosten personeel 50.000         -                     -                     

Onbenutte kantoorruimte 3.500            -                     -                     

90.700         30.000         -                     
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5.6.7 Resultaatbestemming 

De contributie wordt volledig ingezet op de kosten van de bestuurskosten en algemene kosten. De 
rente-inkomsten worden verantwoord onder de subsidiebestedingen. Het negatief resultaat wordt 
ontrokken uit het bestemmingsfonds. Hiervan had € 385.436 betrekking op de frontloading uit 2011 
en € 344.064 op een vertraagde besteding binnen de programma’s. 
 

5.7 Ondertekening 

 
Het rapport inzake de jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 5 
april 2015. 
 
 
 
 

De heer Drs. J. Wienen 
 
 
 
 

De heer Ing. J.B. Immink 
 
 
 
 

De heer Prof. D. Ir. H. Jochemsen 
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Vereniging Co-Prisma 
Joseph Haydnlaan 2 A 
3533 AE  UTRECHT 
 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Vereniging Co-Prisma te Utrecht gecontroleerd. Deze 
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 (met een balanstotaal van € 1.992.147) en de staat van baten 
en lasten over 2015 (met een resultaat van nihil) met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met 
de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben 
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit 
vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en 
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de 
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een 
afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen 
neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor 
het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid 
van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de 
vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor 
ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 
31 december 2015 en van het resultaat over 2015 van Vereniging Co-Prisma in overeenstemming met de in Nederland 
geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven. 
 
Verklaring betreffende andere voorschiften 
Wij melden dat het bestuur- en directieverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening zoals vereist in RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven. 
 
Was getekend, 
Sliedrecht, 12 april 2016. 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 



41 

 

5.9 Begroting 2016 

 

Begroting Realisatie Realisatie

2016 2015 2014

€ € €

Baten
Contributies -                       2.600            2.600            

Subsidie MFS2 - programma kosten -                       5.499.939    5.195.714    

Subsidie programma managementkosten leden -                       337.074        339.725       

Subsidie Programma managementkosten coPrisma -                       339.926        337.359       

Eigen bijdrage leden -                       3.709.571    4.595.185    

Financiële baten -                       15.073          31.266          

Overige baten -                       -                     20.000          

Totaal baten   -                       9.904.183    10.521.849 

Lasten
Projectbestedingen

Directe programmakosten -                       5.855.246    5.633.603    

Programma coördinatiekosten leden -                       66.652          66.149          

Management en administratiekosten leden        -                       414.969        337.359       

Subsidie Programma coördinatiekosten coPrisma -                       90.056          125.408       

Bestede Eigen Bijdrage leden -                       3.709.571    4.595.185    

Kosten t.b.v. leden / pilot -                       47.195          83.521          

Koste samenwerking coöperatie -                       65.270          34.047          

Investering fondsenwerbing VS -                       -                     20.000          

-                       10.248.959  10.895.272 

Uitvoeringskosten

Lonen en salarissen -                       149.043        174.751       

Sociale lasten en pensioenslasten -                       70.055          65.515          

Overige personeelskosten -                       32.921          16.868          

Huisvestingskosten -                       18.998          15.591          

Kantoorkosten -                       6.213            5.725            

Bestuurskosten en Algemene Vergadering -                       1.031            827                

Administratie & accountantscontrole -                       9.022            8.000            

Externe advisering -                       5.249            5.986            

Overige uitvoeringskosten -                       1.493            3.624            

Voorziening afwikkeling MFS 2016 -                       90.700          -                     

-                       384.724        296.887       

Totaal lasten    -                       10.633.683  11.192.159 

Resultaat -                       -729.500      -670.310      

Mutatie bestemmingsfondsen frontloading -                       385.436        499.751       

Mutatie bestemmingsfondsen -                       344.064        170.559       

Overschot -                       -               -                     

De loonkosten van stafmedewerkers worden in 2016 direct ten laste van de 

reorganisatievoorziening geboekt. coPrisma heeft geen andere kosten begroot.
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6 Toekomst (opheffing) 

 
Besloten is in de loop van 2015 om, afhankelijk van de feitelijke toetreding van een aantal leden van 
coPrisma tot de Coöperatie, de vereniging ‘leeg gemaakt’ en opgeheven zal worden. 
coPrisma is opgericht op de leden te verenigen die via ICCO betrokken waren bij gezamenlijke 
uitvoering van MFS 2 programma’s van de ICCO Alliantie en het beheer van de betreffende 
subsidiegelden voor en met de leden te realiseren. In het verlengde daarvan heeft coPrisma de leden 
vertegenwoordigd bij de ICCO Coöperatie en met haar leden en de andere Coöperatieleden gezocht 
naar een vruchtbare samenwerking in programma-uitvoering en fondswerving. De nieuwe realiteit 
na MFS 2 leidde ertoe dat verdere samenwerking van coPrismaleden en de Coöperatie het zeer 
wenselijk maakten dat de betreffendeleden dan direct als lid bij de Coöperatie betrokken zouden 
worden. Het overleg hierover heeft in 2015 veel tijd gevraagd, maar resulteerde in bovenstaande 
conclusie, waarbij einde 2015 nog niet definitief besloten was welke leden dan direct lid zouden 
worden en onder welke voorwaarden. Besluiten daaromtrent zijn pas in 2016 geeffectueerd. 
In het kader van de besprekingen hieromtrent is besloten dat de directeur van coPrisma (en Prisma) 
gedurende 2016 nog als liason officer bij Coöperatie-bijeenkomsten betrokken zou blijven, even wel 
zonder een besluitvormend mandaat namens de betreffende Prismaleden.  
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Bijlage 1:  output n.a.v. jaarplan 2015 

Het jaarplan in acties en doelen          

 

Te behalen resultaten in 2015 Jan-

mrt 

Apr-

jun 

Jul-

sep 

Okt-

dec 

Algemeen     

Leden oordelen positief over het functioneren van Prisma / coPrisma 

als vereniging * 
 X   

Leden oordelen positief over de wijze waarop identiteit gestalte krijgt 

in het werk van Prisma *   
 X   

     

Algemene Vergadering     

Vastgesteld jaarverslag en jaarrekening 2015  X   

Vastgesteld operationeel jaarplan 2016 en begroting    X 

     

Bestuur     

Functioneringsgesprekken met directie gehouden  X3 X  

Gezonde en transparante financiële status van vereniging X X X X 

Directiebeoordeling 2014 uitgevoerd X    

     

Directeurenoverleg     

De deelname aan het DO over 2015 is gemiddeld minstens 75%     X 

80% van de leden van Prisma en van coPrisma beoordeelt de 
kernactiviteiten minimaal als voldoende  

 X   

75% van de leden beoordeelt het functioneren van het DO van 
Prisma en Co-Prisma ten minste als positief; niemand beoordeelt het 
als negatief  

 X4   

De vereniging gebruikt de eventuele kritische kanttekeningen van 
leden voor verbetering van de aanpak en inhoud van het 
directeurenoverleg 

  X X 

     

Algemeen directeur     

De AD vertegenwoordigt Prisma op actieve en heldere wijze naar 
buiten  

X X X X 

De AD netwerkt en haalt daarbij aanwijsbare resultaten X X X X 

Prisma is ten minste 4 maal in publieke media actief aanwezig     X 

Zie verder onder Communicatienetwerk, Bezinning, Lobby en 
Bewustwording  

    

Kwaliteit wordt actief bewaakt en voorgenomen resultaten worden 
gehaald  

 X  X 

In directeurenoverleg zijn alle relevante onderwerpen besproken en 
voorgenomen agenda’s gerealiseerd 

X X X X 

                                                 
3 Wordt gepland begin juli 2015, zie verslag bestuursvergadering 10-6-2015 
4 1 lid heeft dit punt negatief beoordeeld, maar is vrijwel niet aanwezig geweest. Er wordt hierover met het 
betreffende lid gesproken. 
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Te behalen resultaten in 2015 Jan-

mrt 

Apr-

jun 

Jul-

sep 

Okt-

dec 

(Co)-Prisma heeft gekwalificeerde en gemotiveerde staf X X X X 

coPrisma brengt haar visie op de coöperatie, op de gewenste 
ontwikkelrichting en op de samenwerking op effectieve wijze in de 
gesprekken met de coöperatiepartners in  

X X X X 

coPrisma weet haar visie en belangen voldoende te vertalen in de 
het beleid van de coöperatie  

X X X X 

Rond april 2015 is de tevredenheid m.b.t. coPrisma, ICCO en het de 
samenwerking in de Coöperatie ten minste voldoende  

 X5   

     

Communicatienetwerk     

Communicatienetwerk heeft ten minste twee bijeenkomsten 

gehouden/georganiseerd  en de tevredenheid van de leden met de 

bijeenkomsten is ten minste voldoende 

X   X 

Het lobbywerk en het communicatienetwerk zijn met elkaar 

verbonden 
X X X X 

     

Bewustwording     

Bewustwording is een invalshoek in bezinnings-  en publicatie-

activiteiten   
X X X X 

Leden hebben thema’s geagendeerd voor bewustwording/bezinning   X X X 

     

Kwaliteit     

Hercertificeringsaudit door KIWA  X   

2 interne audits uitgevoerd  X   

1 Directiebeoordeling uitgevoerd  X   

Klanttevredenheidsonderzoek  met alle leden gehouden en uitkomst 

verwerkt 
 X   

MVO op personeelsvergadering december    X 

     

Bezinning     

Bezinning is op ten minste 3 van de 5 DO vergaderingen op relevante 

wijze aan de orde geweest  
X X X X 

De Bezinningsactiviteiten hebben op ten minste twee onderwerpen 

tot bruikbare schriftelijke resultaten geleid 
   X 

Leden zijn positief over de inhoudelijke bezinningsbijeenkomsten   X   

     

Lobby     

De rol en het belang van religie, kerken, FBO’s en religieuze leiders in 
ontwikkelingssamenwerking op de agenda houden van het ministerie 
en politici. 

X X X X 

Binnen de coöperatie vindt op lobbygebied afstemming plaats  X X X X 

Het politieke netwerk onderhouden.  X X X X 

Prisma versterkt haar netwerk op het Ministerie. X X X X 

                                                 
5 1 lid heeft hier krap voldoende gescoord. Hierover zal met hen worden gesproken. 
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Te behalen resultaten in 2015 Jan-

mrt 

Apr-

jun 

Jul-

sep 

Okt-

dec 

Prisma participeert in de volgende netwerken: Partos, DCDD, Micha 
Nederland, EAA, MPI, Share-net, WO=MEN,  GCE (niet actief, wel 
ondersteunen), het Christelijk Sociaal Congres. 

X X X X 

Prisma houdt relevante politieke ontwikkelingen bij en anticipeert 
waar nodig is. (bijvoorbeeld AO, uitkomen van notitie, begroting). 

X X X X 

     

Prisma levert een bijdrage aan het debat en beïnvloedt de opinie door 
het schrijven van opiniestukken.  

X X X X 

Prisma realiseert 2 lobby activiteiten voor Micha  X  X 

     

EO Metterdaad     

Leden oordelen positief over de gang van zaken rond Metterdaad *  X   

Rapportage binnen de gestelde termijn aangeleverd  X X X X 

1 projectbezoeken uitgevoerd en verwerkt    X 

100% van de organisaties die financiering ontvangen hebben een 

fraudeprotocol 
   X 

     

MFS Gezondheidszorg & hiv     

Jaarplannen voldoen aan resultaten-framework MFS aanvraag X    

Programmatisch werken (PA) geëvalueerd in 12 landen X    

Input gegeven voor Global Thematic Evaluation Basic Health & HIV 

programma 
X X   

Inhoudelijke themabijeenkomsten georganiseerd binnen ICCO 

Coöperatie (Health & HIV of gezamenlijk met OND, FNS of anderen) 
X X X X 

Actief geparticipeerd in benoemde netwerken X X X X 

Programmagroep is actief en leden zijn betrokken X X X X 

Aanvraag SRGR call BuZa gedaan X X   

Monitoring plannen en resultaten landencoalities  tot eind 2015 X X   

Advisering en ondersteuning landencoalities waar nodig/gevraagd 

(met name op gebied fondsenwerving, sustainability van de coalities 

en de leeragenda) 

X X X X 

Linken van de BH&HA landenprogramma’s aan landenprogramma’s 

op andere thema’s 
X X X X 

     

MFS Onderwijs     

Jaarplannen voldoen aan resultatenframeworks MFS aanvraag X    

Programmatisch werken geëvalueerd in 6 landen X    

Global Thematic Evaluation Basic Education uitgevoerd in 

samenwerking met ICCO Coöperatieleden 
X X   

Inhoudelijke themabijeenkomsten zijn georganiseerd binnen ICCO-

Alliantie (Onderwijs of gezamenlijk met BGZ/VZ of anderen): 2 

bijeenkomsten 

X X   

Prisma heeft actief geparticipeerd in en bijgedragen aan Educaids X X X X 

Programmagroep is actief en leden zijn betrokken X X X X 
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Te behalen resultaten in 2015 Jan-

mrt 

Apr-

jun 

Jul-

sep 

Okt-

dec 

Prisma heeft actief deelgenomen en bijgedragen aan PGO 

(coördinatiegroep Onderwijsprogramma ICCO-Alliantie) 
X X X X 

     

     

MFS Voedselzekerheid     

Jaar(project)plannen voldoen aan resultaten frameworks MFS 

aanvraag 
X X   

Programmatisch werken versterkt in 6 landen X X X X 

Goede afstemming tussen Prismaleden en ICCO-FS-specialist heeft 

plaatsgevonden mbt programmacoördinatie 
X X X X 

Landbouwbeleid (ICCO Coöperatie, met inbreng van Prismaleden) 

geschreven en vastgesteld 
X X X X 

     

MFS algemeen     

Samenwerking tussen ICCO Coöperatie (regiokantoren) en 

coPrismaleden is versterkt 
X X X X 

Programma’s van leden zijn gefinancierd op basis van jaarplannen en 

cash-flow sheets 
X X X X 

Prismaleden zijn geïnformeerd over MFS zaken d.m.v. een 

programmanieuwsbrief 
X X X X 

Leden oordelen positief over het werk van coPrisma m.b.t. MFS2 in 

het algemeen * 
 X   

Leden oordelen positief over het functioneren van de 

programmagroepen * 
 X   

     

Institutionele fondswerving     

coPrisma (IF kerngroep) heeft een coördinerende rol gespeeld in IF 

(en ontwikkelingen van voorstellen) binnen de Coöperatie 
X X X X 

coPrisma heeft de leden vertegenwoordigd in ICCO Investments X X X X 

Landengroepen hebben actief bijgedragen aan programma-

ontwikkeling (MASP) en fondswerving 
X X X X 

 

 Te meten in de jaarlijkse tevredenheidsmeting in het voorjaar, na publicatie en bespreking 
van de jaarstukken op de ALV 

 

 

Uitgevoerd 

Gedeeltelijk of 
anders uitgevoerd 

  Niet uitgevoerd 




