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Voorwoord
Het jaar 2014 stond in het teken van pogingen om vooral in samenwerking met de ICCO Coöperatie
gemeenschappelijke propgramma’s te ontwikkelen en daarvoor fondsen te vinden. Daarbij bleek
opnieuw dat concreet samenwerken niet vanzelf gaat. Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden
tussen de ICCO Coöperatie en de leden ervan, inclusief de leden van coPrisma. De gesprekken hebben
tot verheldering geleid. Er bleken in sommige werkwijzen hobbels te zitten, die in overleg aangepakt
konden worden.
Veel energie is gestopt in de beide aanvragen vanuit de Coöperatie voor Strategische partnerschappen
met het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van ‘Pleiten en Beinvloeden’. Een ervan werd
gehonoreerd.
In 2015 zal opnieuw hard gewerkt worden aan extra fondsen ten behoeve van het werk van de leden
om het wegvallen van MFS 2 zo goed mogelijk te compenseren. Duidelijk is wel dat de markt steeds
competitiever wordt en dat de bijdrage van de overheid helaas minder wordt. Het is bijzonder te
betreuren dat de overheid de ingang van onze organisaties in de partnerlanden steeds minder gebruikt,
om effectief te investeren in de samenleving in partnerlanden. Gelukkig zijn onze leden niet overwegend
afhankelijk van grote donoren als de Nederlandse overheid, maar dergelijke subsidies zijn wel zeer
welkom om het waardevolle werk te versterken. Overigens constateren we dat een aantal leden ook
erin slagen om ook direct bepaalde subsidies te verwerven van de Nederlandse overheid en ander
donoren.
Het bestuur heeft een begin gemaakt met een bezinning op de positie, taak en omvang van coPrisma op
middellange termijn, namelijk na 2015, als MFS 2 is afgelopen en heeft hierover overlegd met de
leden. De staf is volledig op de hoogte van de situatie.
Het bestuur is dankbaar dat in deze wereld, waarin zeker in 2014 de nood op soms overweldigende
wijze zichtbaar is, het werk van de leden en van de ICCO Coöperatie voortgang kon vinden en op
bescheiden schaal en vaak beperkte en gebrekkige wijze, iets van Gods bewogenheid met mensen
zichtbaar mocht worden!

Drs. J. Wienen, voorzitter van het bestuur,
april 2014
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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. Vrijwel alle leden die in dit MFS II programma meedoen, zijn ook betrokken bij
de in 2012 opgerichte ICCO Coöperatie.1 In coPrisma-verband zijn de leden ook betrokken bij de nieuwe
plannen van de ICCO Coöperatie met als onderdeel daarvan gemeenschappelijke institutionele
fondsenwerving.
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 van de vereniging is:
Gedreven door Gods bewogenheid met deze wereld, werkt coPrisma aan bevordering van verbetering
van de situatie van mensen die lijden onder armoede2, marginalisering en aan gerechtigheid in
machtsverhoudingen en toegang tot bestaansmogelijkheden in mondiaal perspectief.
Kernwaarden van coPrisma zijn gerechtigheid, naastenliefde en rentmeesterschap. Het werk van de
vereniging en haar leden krijgt vorm door ontmoeten & overleggen, positioneren & lobbyen, evalueren
& leren, makelen & bemiddelen, inspireren & innoveren. In haar activiteiten wil coPrisma zich
kenmerken door de volgende waarden: trouw & transparant, professioneel & participatief,
verantwoordelijk & vernieuwend.

1.2

Ontwikkelingen in 2014 op hoofdlijnen

De rode draad door het beleid van coPrisma in 2014 is tweeledig; realisering van de door MFS II
gefinancierde programma’s en voorbereiding 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.
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 Alliantie programma op FNS. De mondiale
programma-evaluaties van de onderwijs- en gezondheidszorg programma’s zijn in 2014 voorbereid maar
zullen in 2015 gerealiseerd worden.
Met betrekking tot voorbereiding op Post MFS II 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 de aanvragen strategische partnerschappen bij het
Ministerie van Buitenlandse Zaken op pleiten en beïnvloeden.

-

Nadere besprekingen over de wijze waarop we in de coöperatie willen samenwerken. Na een
onderzoek van knelpunten door Common Eye in het najaar, is door hen een model voor

1

Alleen het Deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten is geen lid geworden van coPrisma maar blijft
voor de afgesproken activiteiten wel meedoen met MFS II
2 Hierbij wordt uitgegaan van een brede definitie van armoede zoals uitgewerkt door de OESO/DAC die in armoede vijf
hoofddimensies onderscheidt die betrekking hebben op bescherming tegen rampen, economische situatie, persoonlijke situatie
qua gezondheidszorg en onderwijs, sociaal-culturele en politieke situatie. In en naast deze dimensies onderscheidt coPrisma ook
nog de geestelijke armoede die betrekking heeft op de kennis van en de relatie met de God die Zich in de Bijbel openbaart.
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samenwerking gepresenteerd. Essentie is dat leden zich committeren aan bepaalde activiteiten
en dan gezamenlijk voor die activiteiten bepalen wat ieders ambities zijn, wat de spelregels zijn
en hoe een en ander georganiseerd zal worden. De zwaartepunten voor de leden zijn
gemeenschappelijke fondsenwerving en vormgeving van de operationele samenwerking in het
Zuiden.

2. Bestuursverslag
2.1

Bestuur

Het bestuur van coPrisma bestond in 2014 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 2014 waren:
De Ledenvergadering heeft het door het bestuur vastgestelde jaarverslag en de jaarrekening van
2013 goedgekeurd evenals het jaarplan en de begroting voor 2014.
De vereniging coPrisma heeft in 2014 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. Eind 2014 is besloten dat althans voor het komende half jaar, ook al de directeuren
van coPrismaleden uitgenodigd worden voor vergaderingen van de directieraad van de
coöperatie, om het eigenaarschap en de betrokkenheid en daarmee concrete samenwerking, te
bevorderen.
Het bestuur heeft de diverse stappen die zijn gezet om te komen tot medefinanciering van de
ICCO Coöperatie sub unit IF in de VS besproken en voor zover nodig goedgekeurd. Voor een deel
van de toegezegde middelen is een leenovereenkomst met ICCO afgesloten.
De projectorganisatie (stuurgroep en projectgroep, thema en samenstelling consortium) voor de
aanvraag SP bij Ministerie BuZa op ‘Pleiten en beïnvloeden’ is vastgesteld. Het consortium
bestond uit de coöperatieleden met daarbij de EAA en het KCRO preferred partner maar niet als
medeaanvrager. coPrisma vervulde de rol van penvoerder.
Omtrent het proces van decentralisatie van het werk van de coöperatie en haar leden, zoals
nagestreefd in de pilot in CO-Afrika, heeft in Nederland een partnerconsultatie plaatsgevonden.
De resultaten zijn verwerkt in een notitie waarin de visie van coPrisma is verwoord. Deze is een
en andermaal besproken en er is gekozen voor een ontwikkeling van ‘onderop’ door coöperatie
leden enerzijds en regiomanagers anderzijds, te stimuleren elkaar op te zoeken en naar
samenwerking te zoeken. Met name in de regio Centraal en Zuid Azië heeft dit tot enkele
nieuwe initiatieven geleid.
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3. De vereniging
coPrisma is een vereniging waarvan de leden de eigenaar zijn en waar het bestuur verantwoording
aflegt over het gevoerde beleid aan de Algemene Ledenvergadering en voorstellen doet tot nieuw
beleid. Het bestuur heeft de leiding over de uitvoerende taken van de vereniging gedelegeerd aan de
directie van het stafbureau van de vereniging.

3.1

Leden van de vereniging

In 2014 is geen verandering opgetreden in het ledenbestand van coPrisma (zie bijlage 1).

3.2

Algemene Vergadering

In 2014 is het aantal AV’s beperkt tot twee in plaats van de tot nu toe gebruikelijke drie, steeds in
aansluiting aan een AV van Prisma. In de april vergadering werden het jaarverslag en de jaarrekening
over 2013 goedgekeurd. In de AV van december zijn het jaarplan en de begroting van coPrisma voor
2015 besproken en goedgekeurd.

3.3

Directeurenoverleg

In 2014 heeft zes maal een DO plaatsgevonden. Het Directeurenoverleg van coPrisma vond meestal
plaats in aansluiting bij een DO van Prisma behalve als er alleen een DO van coPrisma was belegd.
Alle punten die in het bovenstaande bestuursverslag en in het verslag van de AV zijn genoemd, werden
in een DO voor besproken.

3.4

Stafbureau

3.4.1 Staf
Van het gemeenschappelijke stafbureau van Prisma en coPrisma werken 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).
Wegens een ongeluk is Henk Jochemsen in de maanden augustus – november van 90 %- 40%
arbeidsongeschikt geweest.
Het ziekteverzuim in 2014 was 2,7%
3.4.2 Kwaliteit
In juni 2014 heeft de externe audit van coPrisma door KIWA plaatsgevonden. Er werden geen
tekortkomingen geconstateerd. Het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2008 werd verlengd.
Na een aanvullende audit door KIWA in juli 2014 is coPrisma ook Partos 9001 gecertificeerd. Dit
kwaliteitskeurmerk is ontwikkeld door branchevereniging Partos. Deze certificering werd aangevraagd
met het oog op het strategische partnerschap bij Ministerie BuZa. Ministerie BuZa erkent het Partos
9001 als een voldoende kwaliteitskeurmerk voor organisaties om subsidie te kunnen ontvangen.
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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.
MFS II is een vast agendapunt op het directeurenoverleg waar directeuren worden geïnformeerd over
de voortgang van het MFS II-programma en de bijdrage die van coPrismaleden wordt verwacht.
De programmamedewerkers van coPrismaleden zijn regelmatig bij elkaar gekomen, soms per thema
(programmagroepen gezondheidszorg en onderwijs), soms op landenniveau (landengroepen). De
landengroepen spelen een belangrijke rol in het versterken van de landenprogramma’s en de
communicatie met de partnercoalities; de programmagroepen zijn van belang voor het inhoudelijk
uitwisselen en leren en het bespreken van de algemene MFS II-voortgang en PMEL-zaken.
Naast de uitvoering van de lopende MFS II programma’s is er in 2014 ook in toenemende mate
nagedacht en gesproken over de toekomst van de programma’s na 2015, als de beschikbare subsidies
vanuit de Nederlandse overheid drastisch zullen afnemen. De ICCO Coöperatie heeft een meerjaren
strategisch plan vastgesteld (Towards a just and dignified world; Strategy 2020) waarin de strategie is
uitgewerkt om integraler te gaan werken. Nieuwe programma’s zullen worden ontwikkeld rondom twee
basisprincipes, namelijk bestaanszekerheid en bestaansrecht, waarbij meer thematisch geïntegreerd zal
worden gewerkt.
In 2014 is één programmanieuwsbrief uitgebracht, om de leden van coPrisma te informeren over alle
lopende MFS II-zaken, PMEL, deadlines en bijeenkomsten.
Hieronder geven we per programma een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten
over 2014. Voor een volledig overzicht van de MFS II programma’s verwijzen we naar de rapportage van
de ICCO Alliantie 2014. Een aparte paragraaf wordt gewijd aan institutionele fondsenwerving en aan de
samenwerking in coöperatieverband in het zuiden.

Afghanistan
Bangladesh
Burkina Faso
DR Congo
Ethiopië
Ghana
Haïti
India
Indonesië
Kenia
Malawi
Uganda
Zuid Afrika
Sudan
Zimbabwe
TOTAAL

Gezondheidszorg

Onderwijs

Voedselzekerheid

509.879
727.447
0
461.269
547.843
0
427.241
544.680
0
513.620
195.804
453.034
708.766
647.295
542.379
6.279.258

0
0
0
409.321
74.000
496.530
0
0
227.100
130.558
371.203
0
0
456.997
0
2.165.709

0
0
282.535
0
0
0
0
176.595
0
0
0
272.674
243.920
305.432
0
1.281.156

Duurzame econ.
ontwikkeling
0
0
0
0
100.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.300

TOTALEN
509.879
727.447
282.535
870.590
722.143
496.530
427.241
721.275
227.100
644.178
567.007
725.708
952.686
1.409.724
542.379
9.826.423

Tabel 1: Bestede directe programmakosten MFS-2 programma per land en programma 2014 (MFS+EB)
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4.2

Institutionele fondsenwerving

Vanuit de leden van coPrisma is een IF-kerngroep gevormd die nauw samenwerkt met de IF unit van
ICCO en een fondswerver van Edukans. Wekelijks waren de leden van de IF-kerngroep op het kantoor
van ICCO aanwezig. De belangrijkste taken van de IF-kerngroep waren het identificeren van
fondskansen, deze onder de aandacht brengen van de coPrismaleden en het coördineren van processen
in het ontwikkelen van gezamenlijke voorstellen. Verder heeft de IF-kerngroep veel energie gestoken in
het versterken van de relaties met de Regionale Kantoren van de ICCO Coöperatie en de regionale
fondswervers. In maart 2014 is een ontmoeting georganiseerd tussen alle regionale ICCO fondswervers
en de fondswervers van de coPrismaleden. Per regio werden in groepen mogelijkheden voor verdere
samenwerking besproken. Binnen de IF-kerngroep is voor elke regio een aanspreekpunt benoemd, om
de contacten verder te onderhouden en mogelijkheden voor fondsenwerving actief te verkennen.
De IF-kerngroep heeft een overzicht gemaakt van landen waar coPrismaleden (willen) werken, thema’s
en ambities, om op basis daarvan actief te zoeken naar nieuwe kansen.
Vanuit de coPrismaleden is een bredere IF-werkgroep gevormd. Deze werkgroep kwam in 2014 plenair 1
keer bij elkaar. Daarnaast waren er bijeenkomsten met betrekking tot specifieke calls, waar leden van de
bredere IF-werkgroep ook in participeerden.
Er waren enkele knelpunten die invloed hadden op de gezamenlijke IF-activiteiten in 2014:
- Hoewel iedereen inziet dat samenwerking in ieders voordeel is, is er bij al de betrokken partijen
toch een neiging om bij concrete aanvragen in belangrijke mate voor het directe eigen belang te
gaan.
- Er zijn veel actoren (wereldwijd en in Nederland) bij de samenwerking en gemeenschappelijke
fondsenwerving betrokken; afstemming en beslissingen nemen, is complex.
- Mandaat om beslissingen te nemen om deel te nemen aan aanvragen ligt bij de coPrismaleden
en Edukans veelal in Nederland, terwijl dit mandaat bij ICCO bij de regiokantoren ligt.
4.2.1 Financieringsaanvragen
In de eerste maanden van 2014 heeft de IF-kerngroep veel tijd besteed aan (coördinatie van) de EU
livelihood call. Dit heeft geresulteerd in de indiening van drie aanvragen (India, Rwanda/Uganda en
Ethiopië) door coPrismaleden en Edukans. Er heeft intensieve afstemming met ICCO plaatsgevonden, er
is een gezamenlijke consultant ingehuurd voor review van de concept notes en er is informatie gedeeld.
Helaas heeft geen van de voorstellen de volgende fase gehaald, ondanks vrij goede scores.
Verder heeft de kerngroep de mogelijke deelnemen aan de ‘child marriage’ call van BuZa
gecoördineerd. Na een aantal verkennende gesprekken en inventarisatie met Prisma, KiA en Edukans
bleek er geen mogelijke lead organisatie vanuit Prisma te zijn. Edukans heeft uiteindelijk een aanvraag
ingediend, waar lokaal een paar partners van Prisma leden in zijn meegenomen.
Er is informatie gedeeld over een kans bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: het fonds voor
food and entrepreneurship, maar hierin hadden coPrismaleden geen interesse.
Door coPrisma is voor een Strategisch Partnerschap in het kader van het subsidiekader ‘Pleiten en
Beinvloeden’ een aanvraag ingediend bij MinBuZA op het gebied van religieuze leiders en seksueel
geweld. Mede-indieners bij deze aanvraag waren ICCO Coöperatie, Edukans, Kerk in Aktie en EAA. In het
kader hiervan is intensief samengewerkt aan een Theory of change op het betreffende onderwerp. In
januari 2015 werd bekend dat deze aanvraag niet door het Ministerie gehonoreerd is. De ontwikkelde
ToC blijft wel van belang voor andere aanvragen. coPrisma is ook mede-indiener geweest bij de ICCO
aanvraag in het kader van het Strategisch Partnerschap. Deze aanvraag is wel door het Ministerie
gehonoreerd.
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In het tweede halfjaar zijn wel call for proposals gedeeld met Prisma leden, maar deze hadden geen
‘global’ karakter. Een call van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Fonds Food &
Entrepreneurship, is alleen opgepakt door Woord en Daad en de ICCO uitvoeringsorganisatie.
De IF-werkgroep is aan de zijlijn betrokken geweest bij de aanvragen van coPrisma en ICCO voor het
Partnerschap met BuZa op ‘Pleiten en Beïnvloeden’.
Er is afstemming geweest met coPrisma leden en ICCO over de mogelijkheid om een gezamenlijke
aanvraag in te dienen bij het Canadese Department of Foreign Affairs and Trade voor een call over
Maternal, Newborn and Child Health (wegens onvoldoende aansluiting is uiteindelijk besloten om geen
aanvraag in te dienen). In Bangladesh is gewerkt door de Prisma alliantie aldaar aan een voorstel voor
de Amplifly Change call. Een aantal andere fondsopties zijn besproken, maar hebben niet het gewenste
resultaat opgeleverd.
4.2.2 Fondsenwerving in de Verenigde Staten van Amerika
De ICCO Coöperatie heeft voor de IF VS-unit, naast het hoofd IF van ICCO Cooperatie een medewerker
aangesteld in Nederland en een in het VS-kantoor. De kosten van deze IF VS-unit worden in jaar 1 door
de participerende coPrismaleden betaald. De IF-kerngroep van coPrisma is betrokken geweest bij beide
aanstellingen en ook bij het opstellen van het profiel van de kandidaat voor fondsenwerving in de VS.
Er is een kennismaking tussen de IF-kerngroep en de Fondswerver in de VS geweest en de kerngroep
heeft bijgedragen aan een reis naar Uganda. In 2014 is input geleverd voor eerste fondsenwervingsactiviteiten middels de VS fondsenwervingsgroep.
4.2.3 Aanvraag strategisch partnerschappen Working from common ground en Convening &
Convincing
In juni heeft het DO van coPrisma besloten om penvoerder te worden van een aanvraag voor een
strategisch partnerschap met de minister op het thema religie en seksualiteit. De kerndoelstelling was
om door middel van samenwerking, dialoog en lobby met en door religieuze leiders, seksueel geweld
tegen te gaan. Medeaanvragers waren: ICCO, Kerk in Actie, Edukans en EAA.
Joanne van der Schee is aangesteld als projectleider. Er is een stuurgroep opgezet met vertegenwoordiging van de mede-aanvragers en enkele coPrismaleden om de grote lijnen uit te zetten en
beslissingen te nemen. Voor de dagelijkse gang van zaken, coördinatie en procesbewaking was er een
projectteam bestaande uit coPrisma staf en een extern lid, Martin Herlaar van Tear. Vervolgens zijn er
verschillende werkgroepen opgericht met staf van coPrismaleden en de medeaanvragers om de Theory
of Change te ontwikkelen en de cases voor het trackrecord te schrijven.
Ondanks de zomervakantie, waardoor er veel overdracht en wisseling van staf was, is het proces en de
samenwerking voorspoedig gegaan en is er voor de deadline van 01-09-2014 een strategisch partnerschap aanvraag ingediend. Om aan alle drempelcriteria te voldoen, heeft ook nog een Partos
ISO certificering plaatsgevonden.
De eerste toets van de drempelcriteria werd gehaald. Vervolgens is coPrisma uitgenodigd voor een Pitch
(oktober) en later ook voor een diepte interview (november). In gezamenlijkheid met de medeaanvragers is dit steeds voorbereid. Eind januari 2015 werd bekend dat de coPrisma aanvraag helaas
niet gehonoreerd is.
Als mede-aanvrager was coPrisma betrokken in de aanvraag voor een strategisch partnerschap,
Convening&Convincing, waarvan ICCO als penvoerder optrad. De doelstelling van dit partnerschap is het
pleiten en beïnvloeden op thema’s die ook in het Meerjarenstrategisch plan van de ICCO Coöperatie zijn
uitgewerkt. Deze aanvraag is gehonoreerd, zij het met een bescheidener budget dan gehoopt (bijna 7
miljoen euro per jaar).

4.3

Samenwerking in het zuiden

Na de evaluatie van de pilot ProCoDe in de regio Centraal- en Oost- Afrika (2011-2013) is binnen de ICCO
Coöperatie besloten om te gaan zoeken naar nieuwe en andere modellen om de samenwerking in het
zuiden te bevorderen. Begin 2014 is door coPrisma een partnerconsultatie georganiseerd, waarvoor
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coPrismaleden enkele van hun zuidelijke partners hebben uitgenodigd. In totaal hebben 13 zuidelijke
partners aan de consultatie deelgenomen, naast directeuren en programmamanagers van
coPrismaleden en stafleden van coPrisma. Tijdens de consultatie werd nagedacht over mogelijke
modellen om in het zuiden met elkaar samen te werken en zo gezamenlijk meer impact te hebben.
De conclusies en aanbevelingen uit de consultatie zijn geclusterd rond zes hoofdthema’s:
Duurzame ontwikkeling. Denk vanuit lokale gemeenschappen, werk aan capaciteitsontwikkeling en
verbinding met andere actoren (lobby). Rol van kerken cruciaal.
Toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde van noordelijke partners moet opnieuw worden
gedefinieerd (donorrol wordt minder belangrijk). In allianties/consortia goed de toegevoegde
waarde van iedere deelnemer definiëren. Belang van samen leren, uitwisselen, gelijkwaardigheid.
Fondsenwerving. Investeren in programma-ontwikkeling (innovatief, best practices),
fondswervende capaciteit in het zuiden versterken, ook zoeken naar lokale fondsen.
Machtsverhoudingen. Macht delen, gezamenlijk besluiten nemen (noordelijke en zuidelijke
actoren).
Landen en ‘support structures’. Op landenniveau ‘support structures’ ontwikkelen, gedeeld
eigenaarschap noord-zuid, flexibel, geen extra bureaucratie, verantwoordelijkheden zo ‘laag’
mogelijk, gezamenlijk commitment, christelijke identiteit.
Hoe organiseren om toegevoegde waarde zichtbaar te maken? Face 2 face contact, ronde
tafelgesprekken, gelijkwaardigheid en vertrouwen, visie delen, overeenstemming over doelen en
planning, ‘breng het beste wat je hebt’.
Gelijkwaardigheid en het delen van invloed en verantwoordelijkheid zijn voor de zuidelijke partners
kernelementen in hun visie op sterkere samenwerking in het zuiden.
Na de partnerconsultatie is vanuit het Directeurenoverleg van coPrisma een werkgroep gevormd om de
uitkomsten te vertalen in een notitie voor de Directieraad van de ICCO Coöperatie. In deze notitie is het
concept van ‘support structures’ verder uitgewerkt.
In het algemeen geven coPrismaleden de voorkeur aan zuidelijke samenwerking op het niveau van een
land, omdat dit niveau dicht bij partners en doelgroepen staat. Tegelijkertijd kan een regionale structuur
in bepaalde gevallen ook toegevoegde waarde hebben.
In mei 2014 is in een vergadering van de Directieraad van de coöperatie gesproken over de visies van de
coöperatieleden op decentraal werken en samenwerking in het zuiden. Meer gesprek zal nodig zijn om
tot een eenduidige visie te komen. Afgesproken werd om niet te institutioneel in te steken door allerlei
structuren te gaan opzetten maar om de samenwerking de komende tijd meer van onderaf en organisch
te laten groeien.
In de loop van het jaar is gebleken dat het samenwerking in coöperatieverband op een aantal punten
moeizaam verliep. Met name de institutionele fondsenwerving en de samenwerking in het zuiden
blijven grote uitdagingen. In oktober is bureau Common Eye ingehuurd om een analyse van de
samenwerking en de knelpunten daarin te maken. In de eerste maanden van 2015 zal onder andere de
samenwerking in het zuiden weer op de agenda van de Directieraad van de coöperatie komen, om
hierin voortgang te boeken.
Eind 2014 is in de programmagroep gezondheidszorg gesproken over de mogelijkheid om met bredere
landengroepen te gaan werken, waarin programma-ontwikkeling en fondsenwerving samen kunnen
komen. Hiervoor zal begin 2015 een voorstel worden uitgewerkt.
In de regio Centraal- en Oost-Afrika zijn de samenwerkingsafspraken tussen coPrismaleden en het
Regiokantoor hernieuwd. Vanuit coPrisma was Janharmen Drost het hele jaar 2014 werkzaam op het
kantoor in Kampala om de gezondheidszorgprogramma’s in de regio te ondersteunen.
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4.4

PMEL

In 2014 is bij de jaarrapportage voor het jaar 2013 voor het eerst gebruik gemaakt van de monitoringtool voor rapportage van de gezondheidszorg- en voedselzekerheidsprojecten van de coPrismaleden.
Hiervoor was in 2013 een Dynamics database aangemaakt met de projecten. Het heeft ertoe geleid dat
bij de rapportage over 2013 de monitoringgegevens op een efficiëntere en eenduidiger wijze verkregen
konden worden.
Naast rapportage op basis van het monitoringprotocol is ook een narratief verslag geschreven. Eind april
heeft ICCO als penvoerder van de ICCO Alliantie het MFS-jaarverslag 2013 aan het Ministerie gestuurd.
In 2014 zijn de meeste projecten en programma’s geëvalueerd. Bij de projectevaluaties is voornamelijk
gekeken naar de mate waarin de beoogde resultaten behaald worden. Bij de programma-evaluaties is
de kwaliteit van de samenwerking in coalities beoordeeld, evenals de toegevoegde waarde van
programmatisch werken in coalities. Deze evaluaties hebben ook inzicht opgeleverd met betrekking tot
beslissingen over hoe verder te gaan met de coalities en programmatische samenwerking na afloop van
de MFS II-periode.
De wereldwijde programma-evaluatie van voedselzekerheid is eind 2014 gestart en zal in de eerste helft
van 2015 afgerond worden. Voorbereidingen voor de wereldwijde programma-evaluaties van onderwijs
en basisgezondheidszorg zijn gestart in 2014 met het schrijven van Terms of Reference. Deze evaluaties
zullen in de eerste helft van 2015 uitgevoerd worden. De rapporten van de projectevaluaties en de
coalitie-evaluaties zullen hierbij een belangrijke bron van informatie zijn.
In 2014 is een plan geschreven voor capaciteitsversterking op het gebied van PME voor partnerorganisaties dat uitgevoerd zal worden in 2015. Dit zal bestaan uit trajecten waarbij aan een
gezamenlijke Theory of Change voor een land gewerkt zal worden in relatie tot de MASP van ICCO,
waarbij ook PME-aspecten uitgewerkt worden. Zodoende zullen ook kennis en vaardigheden op het
gebied van PME geleerd worden.

4.5

Basic Health & HIV&AIDS

4.5.1 Beschrijving van het deelprogramma
Het MFS II gezondheidszorg en HIV programma van de ICCO Alliantie heeft 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.
Het programma is in 2014 uitgevoerd in 13 landen, Prisma is betrokken is in 12 landen. Uitvoering van
het programma gebeurt samen met ICCO en Kerk in Actie. Prisma is de coördinerende alliantiepartner.
In het jaarplan 2014 zijn drie subdoelstellingen benoemd. De drie doelstellingen zijn:
1.
Het versterken van het maatschappelijk middenveld om actoren binnen het gezondheidszorgsysteem 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
Bangladesh
India
Afghanistan

Deelnemende leden
Leprazending (trekker), Woord en Daad, Light for the World
Red een Kind (trekker), Leprazending, Woord en Daad, Tear, De Verre Naasten
Light for the World (trekker), Operatie Mobilisatie
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Haïti
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Malawi
DR Congo
Zuid-Soedan
Ethiopië

Woord en Daad
Tear (trekker), GZB, Dorcas, Trans World Radio
De Verre Naasten (trekker), Bijzondere Noden, Trans World Radio, Woord en Daad
Red een Kind
Leger des Heils (trekker), Red een Kind, Leprazending, Tear
GZB (trekker), Dorcas, Light for the World
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, De Verre
Naasten, Trans World Radio
Tabel 2: Landen en leden participerend in basisgezondheidszorg en HIV programma

2014 is het vierde uitvoeringsjaar van de subsidie van de Nederlandse overheid (MFS II). De
landencoalities zijn in het vierde 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 2014 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 religie en
mensenrechten (naar aanleiding van een bijeenkomst in Kopenhagen), youth friendly health services
(workshop door KIT) en de resultaten van het onderzoek naar beleid en praktijk van partnerorganisaties
in Afrika rondom het thema family planning. Daarnaast is regelmatig een algemene programmanieuwsbrief verzonden met nieuws over PMEL en bijeenkomsten. 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 hebben in 2014 drie regionale F2Fs plaatsgevonden waarvoor alle partnerorganisaties binnen het
gezondheidszorgprogramma zijn uitgenodigd. In Kampala waren partners vertegenwoordigd die deel
uitmaken van de coalities in Oeganda, Kenia, Ethiopië, DR Congo, Zuid-Soedan en Haïti. In Pretoria van
de coalities in Malawi, Zimbabwe en Zuid-Afrika. In Dhaka van de coalities in Bangladesh, Afghanistan,
India en Nepal. Thema’s die aan de orde zijn geweest: uitkomsten van projectevaluaties, ervaringen met
het werken binnen de coalities, de leeragenda, beleid van de ICCO Coöperatie (MASP2020) en het beleid
in de regio’s, ambities van de coalities voor na 2015, fondsenwerving voor coalities. Op basis hiervan zijn
plannen gemaakt voor 2015 en daarna. Er is door de deelnemers erg actief geparticipeerd in de
interactieve sessies en het groepswerk. In alle bijeenkomsten waren de regiomanager en de regionale
fondsenwerver van de betreffende regio betrokken. Uit de evaluaties en meer informele gesprekken
blijken de bijeenkomsten over het algemeen erg positief te worden gewaardeerd.
Linking & Learning
De doelstelling om in 2014 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). Naast de
gebruikelijke PME zaken is er onder andere verder doorgepraat over religie en mensenrechten
(naar aanleiding van een bijeenkomst in Kopenhagen), youth friendly health services (workshop
door KIT) en de resultaten van het onderzoek naar beleid en praktijk van partnerorganisaties in
Afrika rondom het thema family planning.
2.
Face-2-face bijeenkomsten om verder invulling te geven aan het leren en capaciteitsversterking
van landencoalities (zie boven).
3.
Expertmeetings om kennis van bepaalde zaken te verdiepen: in 2014 zijn onder andere
bijeenkomsten bijgewoond door coPrisma over de IOB SRGR evaluatie (MinBuZa), over
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4.

commercieel sekswerk (SOA Aids Nederland en ICCO), over kindhuwelijken, youth friendly
services en genderbased violence (allen ShareNet), over community mobilisation for health
insurance (HIP) en over toegang tot gezondheidsverzekeringen voor gemarginaliseerde groepen
(Partos/African Studies Centre/Light for the World).
Networking onder elkaar en met verwante organisaties heeft vooral plaatsgevonden tijdens
expertmeetings en (mini)conferenties georganiseerd door ShareNet en het HIP.

4.5.2 Voortgang van de landenprogramma’s
In 2014 is hard gewerkt aan het evalueren van projecten en van landencoalities, onder andere als
voorbereiding voor de evaluatie van het hele MFS II gezondheidszorgprogramma die in 2015 zal
plaatsvinden. Uitkomsten uit de evaluaties van de coalities 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 goede voortgang heeft geboekt in 2014:
change agents, religieuze leiders en community groepen zijn getraind, bewustwordingssessies hebben
plaatsgevonden, gezondheidszorgdiensten zijn verleend, lobby & advocacy plannen zijn
geïmplementeerd en er is gewerkt aan de capaciteit van partner organisaties. Een aantal algemene
resultaten: 70% van de partner organisaties hebben verbeterde toegang tot basis gezondheidszorg en
gezondheidszorg gerelateerde diensten bereikt. Ongeveer 60% kan daadwerkelijk ook verbeteringen
aantonen middels gezondheidsindicatoren van de doelgroep zoals een toegenomen gebruik van check
ups van zwangere vrouwen. 71% van de partnerorganisaties ondersteunen capaciteitsontwikkeling van
de doelgroepen om hen in staat te stellen effectief deel te nemen in besluitvormingsprocessen
gerelateerd aan ontwikkeling en implementatie van gezondheidszorg en gezondheidszorg gerelateerde
diensten. Bij 57% van de organisaties heeft dit geresulteerd in concrete invloed van deze groepen in
relevante besluitvormingsprocessen. Na intensieve training van change agents, laten 64% van de 66
partnerorganisaties concrete resultaten zien van gedragsverandering op het gebied van stigma
gerelateerd aan HIV en SRGR. In 8 landen ondersteunen programmacoalities of partnerorganisaties
belangengroeperingen (zoals groepen mensen die leven met HIV of met een beperking) om hun
advocacy capaciteiten te verbeteren. In 6 landen heeft dit 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. Van de partner organisaties die specifiek inzetten op betere prestaties van hun
personeel heeft 70% beleid ontwikkeld dat bijdraagt aan duurzaamheid, toegang en kwaliteit van het
gezondheidszorgsysteem en rapporteert 54% 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 2014.
4.5.3 Successen en Uitdagingen
Successen
De Health Alliance Bangladesh werkt aan duurzaamheid van programma interventies door het vormen
van groepen die verankerd zijn in de gemeenschappen.
Deze groepen worden ingezet als change agent en worden bekwaamd in het mobiliseren van
doelgroepen zoals zwangere vrouwen, jongeren, mensen met lepra en/of andere beperkingen, om zo
duurzame verandering te realiseren.
In Kenya is de samenwerking met de overheid op county niveau sterk verbeterd. Dit blijkt onder andere
uit gezamenlijk ondernomen activiteiten zoals viering van wereld aidsdag en mobilisatie voor
campagnes op gemeenschapsniveau. De partner organisaties hebben tevens input gegeven in
strategische planningsessies.
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In Haïti is een belangrijk succes de betrokkenheid van religieuze leiders bij het Family Planning
programma. Dit werd mogelijk gemaakt door informatiesessie in kerken, het verspreiden van brochures
met een christelijke visie op het thema. Deze visie was eveneens instrumenteel bij het trainen van
gezondheidszorgpersoneel in het projectgebied.
In Zimbabwe hebben capaciteitsversterkende activiteiten zoals training op het gebied van PME,
fondsenwerving, advocacy en gedragsverandering bijgedragen aan eenheid, efficiëntie en effectiviteit
van de coalitie. Dit bleek uit de uitkomsten van de externe project- en coalitie evaluaties.
Uitdagingen
Een belangrijke uitdaging voor de verschillende organisaties in Zuid-Afrika is therapietrouw betreffende
aidsremmers. Door het niet consequent innemen van hun medicijnen worden velen geconfronteerd met
complicaties en sterven een pijnlijke dood. Verzuimen van het innemen van medicijnen heeft o.a. te
maken met ontkenning dat een persoon hiv-positief is en het geloof in hekserij en vertrouwen op
traditionele medicijnen. Hier wordt aandacht aan besteed middels lotgenotencontact (support groups).
Ook in 2014 werd uitvoering van activiteiten in Zuid-Soedan bemoeilijkt door de gewelddadige
conflicten. Trainingen konden niet altijd gehouden worden omdat de doelgroep niet kon worden
gemobiliseerd. De staf bleek wel erg toegewijd en ook predikanten, thuiszorg vrijwilligers en traditionele
vroedvrouwen bleven actief in het geven van voorlichting.
Voor meer voorbeelden van successen en uitdagingen wordt verwezen naar het jaarverslag van de ICCO
Coöperatie over 2014.
4.5.4 Lobby, Beleid en onderzoek en Bewustwording
In Nederland wordt beleid en lobby ondersteund door actieve participatie in de volgende netwerken:
DCDD (Dutch Coalition on Disability and Development). Share-Net (netwerk op gebied van SRGR), de
Nederlandse HRH Alliantie (Human Resources for Health), 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 2014 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
Na een mapping van activiteiten van partnerorganisaties in 2013 is in 2014 een onderzoek uitgevoerd
om meer te weten te komen over hoe partners aankijken tegen gezinsplanning en het gebruik van
anticonceptiva omdat dit een thema is waar voor FBO’s nog veel winst op valt te behalen. Titel van het
onderzoek is ‘Family Planning choices within marriage and before; practices, perspectives and potentials
in faith-based Family Planning programs in DR Congo, Ethiopia and Malawi’3. Uitkomsten zijn onder
andere dat het verstrekken van anticonceptiva voor jongeren nog een thema is dat verder doordacht
moet worden (youth friendly services). Ook zijn bijeffecten en mythes rondom anticonceptiva een
thema waar nog weinig over bekend is en dat ook bij gezondheidszorgpersoneel aandacht behoeft.
Verder zijn religieuze leiders belangrijke potentiële actoren om het publieke debat te beïnvloeden en
verandering te realiseren.
In februari is in Genève tijdens de APRODEV bijeenkomst van de gender groep en de Hiv & aids groep
(de noordelijke organisaties gelinkt aan ICCO) doorgepraat over beleidsontwikkeling binnen de

3

http://www.prismaweb.org/media/200151/fpa%20report%20(final).pdf
16

verschillende organisaties, onder andere op het thema homoseksualiteit. Daarnaast zijn bezoeken
gebracht aan de strategische partners EAA en EHAIA. Dit bezoek heeft inhoudelijke input gegeven voor
het werken met het Framework for Dialogue dat door EAA is ontwikkeld en voor het verder bepalen van
de uitgangspunten van Prisma rondom homoseksualiteit.
Tijdens het bezoek van Lyn van Rooyen van CABSA aan Nederland is met een aantal Prismaleden de
verspreiding van de DVD voor kerkleiders ‘Positive in Church’ geëvalueerd en is aandacht gegeven aan
een mogelijk vervolg voor andere regio’s zoals Oost-Afrika. Er is tevens een gesprek geweest met de
Nederlandse ambassadeur op het thema SRGR over de rol van faith based organisaties op dit thema.
coPrisma heeft in 2014 (met mandaat van de ICCO Coöperatie) in een projectgroep bestaande uit
coöperatieleden verder nagedacht over de invulling van het thema gezondheidszorg binnen de MASP,
welke elementen van belang zijn voor de Theory of Change en de aanvraag van het strategisch
partnerschap en mogelijkheden voor fondsenwerving op het thema seksuele gezondheid en rechten
(SRGR).
Ten slotte is er ook binnen de ICCO Coöperatie aandacht besteed aan het uitwerken van case studies.
Deze ervaring kon goed worden ingezet tijdens het schrijven van het track record voor de aanvraag voor
strategisch partnerschap.
4.5.5 Conclusie voortgang Programma Basisgezondheidszorg en HIV 2014
2014 was een intensief jaar waarin goede voortgang is geboekt met betrekking tot de uitvoering van het
programma, waar landencoalities zich verder ontwikkeld hebben en waarin samen met de partnerorganisaties verder is nagedacht over duurzaamheid van de coalities en hoe verder na 2015. Er is in
2014 veel geïnvesteerd in capaciteitsopbouw van de landencoalities, zowel tijdens eigen bijeenkomsten
als tijdens de Face-2-face bijeenkomsten en door de evaluatie van de coalities ter voorbereiding op het
laatste jaar van uitvoering binnen het MFSII subsidiekader en de periode daarna.

4.6

Onderwijs

4.6.1 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 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 alfabetiseringsprogramma’s.
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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
Belangrijk aandachtspunt voor de programma-uitvoering in 2014 is het verbeteren van de kwaliteit van
onderwijs. Edukans heeft in 2012 het STAR-school model geïntroduceerd, een model om de kwaliteit
van het onderwijs in beeld te brengen aan de hand van verschillende dimensies en aan de hand daarvan
gerichte interventies te doen binnen de school en/of de schoolomgeving en het bredere onderwijssysteem. In verschillende landen is de Theory of Change voor het onderwijsprogramma verder
aangescherpt, deels ook met behulp van het STAR-school model. Met name in Ghana en in Malawi is het
STAR-school model verder uitgebouwd in 2014.
Een ander aandachtspunt was de verbinding tussen onderwijs en andere en/of bredere programma’s.
Naast het uitrollen van het STAR-school model richt Edukans zich meer en meer op skills training, als
onderdeel van bijvoorbeeld een economisch programma. In de veranderende politieke context blijkt het
steeds moeilijker te zijn om institutionele fondsen te werven voor onderwijsprogramma’s terwijl de
belangstelling voor onderwijs bij particuliere donoren juist groot blijft. Ook in het Meerjaren Strategisch
Plan van de ICCO Coöperatie wordt onderwijs (en met name skills training) gezien als (mogelijk)
programmaonderdeel van bredere programma’s op bestaanszekerheid en bestaansrecht.
In 2014 zijn de meeste projecten en programmacoalities geëvalueerd. De uitkomsten van deze
evaluaties worden begin 2015 verder besproken en ook verwerkt in een wereldwijde programmaevaluatie onderwijs. Voor de programmacoalities zijn de uitkomsten van de evaluaties belangrijk om
hun eigen strategie ook verder te bepalen. Het wegvallen van de MFS II fondsen is voor alle coalities een
belangrijke uitdaging. Daar komt bij dat Edukans inmiddels heeft aangekondigd de samenwerking met
een grote groep partners te beëindigen in 2015.
Ook het werken in programmacoalities zal niet meer worden ondersteund.
Edukans richt zich meer en meer op skills training waardoor de samenwerking in bestaande coalities
met partners van coPrismaleden ingewikkeld wordt. Die samenwerking staat dan ook in een aantal
landen onder druk en zal in 2015 verder worden afgebouwd.
De algemene coördinatie van het onderwijsprogramma wordt gedaan door de ProgrammaGroep
Onderwijs (PGO) onder voorzitterschap van Edukans, die eens per twee maanden bij elkaar komt.
Leren en verbinden
 Programmagroepen/themabijeenkomsten. Onderwijsthemabijeenkomsten zijn gewijd aan de
voorbereidingen voor en de eerste uitkomsten van de programma-evaluaties in 2014.
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Educaids. coPrisma heeft deelgenomen aan het Educaidsnetwerk en was gedurende heel 2014 in de
stuurgroep vertegenwoordigd. In Kenia, Oeganda en Ethiopië zijn bestaande Educaidsnetwerken
ondersteund bij het uitvoeren van activiteiten op het gebied van SRHR en onderwijs. In Ghana wordt
aandacht besteed aan SRHR en onderwijs binnen de bestaande programmacoalitie, als onderdeel
van de verdere STAR-school ontwikkeling. Ook in Malawi was SRHR en onderwijs een programmaonderdeel in het onderwijsprogramma, ondersteund door Educaids.

4.6.2 Voortgang van de landenprogramma's4
In de meeste landen werd in de onderwijsprogramma’s veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het
onderwijs. Activiteiten waren de training en opleiding van leerkrachten, curriculumontwikkeling en
materiaalontwikkeling voor onderwijs in de moedertaal. Daarnaast werd in sommige landen ook
bijgedragen aan de infrastructuur voor onderwijs, zoals in DR Congo, zuid-Soedan en Ghana. In zuidSoedan lag de focus van het programma bij inclusie van leerlingen met beperkingen, waarbij veel
aandacht werd besteed aan beleidsbeïnvloeding van de overheid om het onderwijsbeleid inclusiever te
maken.
Partnerorganisaties droegen bij aan het versterken van het maatschappelijk middenveld door middel
van het betrekken van lokale gemeenschappen (om verantwoordelijkheid te nemen voor het onderwijs
en ook bij te dragen aan de toegang tot onderwijs van kwetsbare groepen, zoals meisjes en kinderen
met beperkingen) en Parent-Teacher Associations. In een aantal landen hebben partners zich ook
ingespannen voor lobby-activiteiten, met name om de overheid te bewegen basisonderwijs te
financieren (bijvoorbeeld infrastructuur en lerarensalarissen). Edukans is als onderwijscoördinator in de
ICCO Alliantie lid van de Global Campaign for Education om blijvend aandacht voor het belang van
onderwijs te vragen; verschillende partnerorganisaties zijn in hun eigen land ook bij de GCE betrokken,
bijvoorbeeld in Ghana.

4.6.3 Conclusie voortgang onderwijsprogramma 2014
In de implementatie van de onderwijsprogramma’s in verschillende landen is goede voortgang geboekt.
In de meeste landen liggen de resultaten, zoals gemonitord met behulp van het monitoringprotocol, op
schema. Binnen de ICCO Coöperatie werd veel aandacht besteed aan kwaliteit van onderwijs en het
operationaliseren daarvan, onder andere door middel van het STAR School concept. Doorlopende
onrust in zuid-Soedan maakte het werken in het onderwijsveld moeilijk. In 2014 is een begin gemaakt
met de evaluaties van het MFSII onderwijsprogramma. Ook is in de coalities het gesprek bevorderd over
de duurzaamheid van de programma’s en de toekomst na 2015.
Financiering is uiterst onzeker en de leden van de ICCO Coöperatie zullen hun steun aan veel partners
moeten afbouwen. Het is de uitdaging voor partners en coalities om onderwijs te integreren in bredere
programma’s. In dat kader is veel aandacht besteed aan het concept ‘skills development’. De uitkomsten
van de evaluaties zijn voor de partners ook een goede basis voor het verdere gesprek over de toekomst.

4.7

Voedsel- en voedingszekerheid

4.7.1 Beschrijving van het deelprogramma
Het MFS II voedselzekerheid- en voedingsprogramma van de ICCO Alliantie heeft 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

4

In dit jaarverslag wordt alleen gerapporteerd over de onderwijslandenprogramma’s waarin ook coPrismaleden
participeren. Voor een volledige rapportage over het onderwijsprogramma in 2014 verwijzen we u naar het
jaarverslag van de ICCO Coöperatie.
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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 richt zich 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 werken de partners samen met gemeenschapsgroepen en allianties om deze te versterken en te
verbinden met enerzijds (lokale) ondernemers en anderzijds nationale beleidsmakers. Tegelijkertijd
ontwikkelen de partners beleidsvoorstellen en brengen die in bij nationale en internationale
beleidsdialogen waarbij toegang tot productiemiddelen (land, water, arbeid en inputs) cruciaal is.
Burkina Faso

Woord en Daad

Uganda

Woord en Daad, Tear

Ethiopië

Tear

Zuid Afrika

Tear, Dorcas vanaf 2012

Zuid-Soedan

Dorcas vanaf 2014

India

De Verre Naasten

Tabel 4: Landen en leden participerend in het voedselzekerheidsprogramma

4.7.2 Resultaten en activiteiten
Het jaar 2014 was het vierde jaar van de vijfjarige subsidieperiode. Tijdens 2014 is in de meeste landen
een mid-term review uitgevoerd waarbij men onder andere naar resultaten op huishoudniveau heeft
gekeken. Aan de hand van een aantal standaardvragen is daarbij de voedselzekerheidssituatie vast
gesteld. In Ethiopië, Uganda en India heeft men hiervoor een door AKVO ontwikkeld online instrument
voor onderzoek toegepast, waarbij data in het veld direct wordt ingevoerd op mobiele telefoons of
tablets.
4.7.3 Visiedocument Landbouw
Tijdens 2014 is er verder gewerkt aan een visie document op landbouw ten behoeve van de PO’s van de
Coöperatie als input voor het FNS programma. De door dr. Joost Visser uitgevoerde studie van de
ontwikkelingen in de landbouw en het landbouwbeleid sinds de Tweede Wereldoorlog toonde aan dat
beide processen wel met productieverhoging gepaard zijn gegaan maar ten koste van een hoge prijs op
ecologisch en sociaal terrein. De conclusie dat er behoefte is aan meer duurzame alternatieven valt
samen met de steeds bredere lobby voor ecologische landbouw. Binnen de ICCO Coöperatie is er verder
nagedacht over de vertaling van de uitkomsten voor de aanscherping van het beleid van het FNS
programma en het voorstel voor het strategisch partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Verdere concretisering van het beleid, voor zowel de globale lobby agenda als nationale
voedselzekerheidsprogramma’s, zal tijdens de eerste helft van 2015 plaatsvinden.

4.7.4 Voortgang landenprogramma’s
In 2014 is het niet nodig gebleken een reis naar een of meerdere van de Prisma partners te maken,
hiervoor is geen aanvraag ingediend. Over het algemeen is de voortgang goed te noemen en worden er
resultaten geboekt conform de planning. In de meeste landen is er een mid-term review uitgevoerd,
inclusief een kwantitatieve analyse van de huishoud voedselzekerheidssituatie.
Burkina Faso: Tijdens 2014 is de programmatische samenwerking van de voedselzekerheidscoalitie
verder versterkt. De coalitie bestaat uit 8 partnerorganisaties, van Woord en Daad en ICCO, die
gezamenlijk een EU financiering uitvoeren. Woord en Daad besteed onder andere aandacht aan
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capaciteitsversterking op het vlak van agri-businesses.
Uganda: partners van Tear en Woord en Daad hebben deelgenomen aan een participatieve ‘disaster risk
assessment and inventory of adaptation practices’, die met behulp van Ben Haagsma van FSAS zijn
uitgevoerd. Mede op basis hiervan wordt de link tussen de verschillende interventie strategieën op het
vlak van voedselzekerheid, economische ontwikkeling en klimaatverandering verder aangescherpt. De
voorheen genoemde mid-term review heeft onder andere een stijging aangetoond van
huishoudinkomens en het aantal maaltijden per dag bij de 1872 huishoudens in Karamoja en de ruim
2800 huishouden in Soroti, die met financiering van W&D en Tear Nl worden ondersteund.
Zuid Afrika. De Tear en Dorcas partners hebben hun programma-activiteiten in 2014 voorgezet zoals
gepland zonder dat er verdere aansluiting met de overige ICCO coöperatie partners heeft
plaatsgevonden. De geplande gezamenlijke externe evaluatie is doorgeschoven naar 2015 vanwege
gezondheidsproblemen bij de geselecteerde consultant.
Ethiopië. Het FNS programma, dat onder de paraplu van het FED programma wordt uitgevoerd,
ontwikkelt gaandeweg meer aandacht voor toegang tot lokale markten, terwijl de impact van de
interventies op de voedselzekerheidssituatie van de betrokken huishoudens door middel van de HFIAS
wordt gemeten.
India. De Verre Naasten werkt met twee partners in India aan voedselzekerheid, deze zijn o.a. actief
geweest op het gebied van diversificatie van landbouwproductie, met extra aandacht voor droogte
resistente gewassen, wateropvang t.b.v. irrigatie, boomplanten etc. EHA heeft tijdens 2014 concrete
resultaten bereikt in alle 30 model dorpen waar ze actief zijn. Zo zijn boerengroepen versterkt, is de
migratie met 25% afgenomen, zijn er zaadbanken opgezet en zijn er 132 moestuinen aangelegd.
In Zuid Sudan heeft Dorcas in totaal 500 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 ervaring heeft geleerd dat betrokkenheid van de
Overheid een voorwaarde is om dit probleem aan te pakken.
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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, geherrubriceerd 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 beschikking zijn gesteld.
Dit betreft het niet bestede deel van toegekende subsidies en andere fondsen.
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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.

23

5.2

Balans per 31 december 2014

ACTIVA
Vaste activa

Financiele vaste activa
Participatie in ICCO-Coöperatie

5.5.1

1.000.000

1.000.000

5.5.2

196.814

-

5.5.2
5.5.7
5.5.3

1.163
177.125
13.761
47.340

20.698
289.645
20.703

239.389

331.046

5.5.4

908.469

1.591.817

Totale activa

2.344.672

2.922.863

Vlottende activa
Langlopende Vorderingen
Vordering op ICCO i.v.m Fondsenwerving VS
Kortlopende Vorderingen
Rekening courant coPrisma/Prisma
Vordering op leden i.v.m belang ICCO-coöperatie
Vordering op leden i.v.m. fondsenwerving VS
Vooruitbetaalde subsidie
Overige vorderingen

Liquide middelen
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5.2 Balans per 31 december 2014

31-12-2014

31-12-2013

€

€

5.5.1

1.000.000

1.000.000

5.5.5

175.839

175.839

175.839

175.839

5.5.6

729.501

1.399.811

5.5.2
5.5.7
5.5.8
5.5.9

373.939
3.952
61.441

250.000
39.958
4.585
52.670

439.332

347.213

2.344.672

2.922.863

PASSIVA
Kapitaal
Kapitaal van leden participatie ICCO-coöperatie
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve

Fondsen
Bestemmingsfondsen

Kortlopende schulden
Nog te betalen ledenkapitaal ICCO-coöperatie
Lening i.v.m. fondsenwerving VS
Nog te betalen subsidiebijdrage
Loonheffing en pensioenpremie
Overige kortlopende schulden

Totale passiva
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5.3

Staat van baten en lasten 2014

Baten
Contributies
Subsidies
Eigen bijdrage leden
Financiele baten
Overige baten

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

€

€

€

5.6.3

2.600
5.872.798
4.595.185
31.266
20.000

2.500
6.372.000
3.252.600
44.000
40.000

2.600
6.372.549
4.333.770
32.255
-

totaal baten

10.521.849

9.711.100

10.741.174

5.6.1
5.6.2
5.6.3

6.280.087
4.595.185
20.000

6.251.500
3.252.600
-

6.014.821
4.333.770
-

10.895.272

9.504.100

10.348.591

174.751
65.515
56.621

192.000
65.800
57.700

190.216
65.038
60.255

296.887

315.500

315.509

totaal lasten

11.192.159

9.819.600

10.664.100

5.6.7

-670.310
670.310

-108.500
108.500

77.074
-77.074

-

-

-

5.6.1
5.6.2

Lasten
Projectbestedingen
Bestede subsidies
Bestede Eigen Bijdrage leden
Kosten t.b.v. leden

Uitvoeringskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten
Overige uitvoeringskosten

5.6.4
5.6.5
5.6.6

Resultaat
Mutatie bestemmingsfondsen MFS Subsidie
Overschot
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5.4

Kasstroomoverzicht

2014

2013

x € 1.000

x € 1.000

Kasstroom uit activiteiten
Resultaat
Afschrijvingen

-

-

Cash-flow

-

-

-197
113
-27
-14
-40
-1
9
20

505
53
259
40
-2
-18
-13

-137

824

-137

824

124
-670

-500
77

-546

-423

-683

401

1.592
-683

1.191
401

909

1.592

Mutaties in
Vordering op ICCO i.v.m Fondsenwerving VS
Te ontvangen participatie van leden
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde subsidie
Nog te betalen subsidiebijdrage
Belastingen en sociale lasten
Overige kortlopende schulden
Rekening courant Prisma/coPrisma

Totaal kasstroom uit activiteiten
Kasstroom uit financieringen
Mutatie kapitaal
Nog te betalen ledenkapitaal aan ICCO-coöperatie
Mutatie bestemmingsfondsen
Totaal kasstroom uit financieringen
Totale kasstroom

Liquide middelen
saldo 1 januari 2014
totale kasstroom
saldo 31 december 2014
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5.5

Toelichting op de balans per 31 december 2014

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. In 2014 zijn de laatste stortingen gedaan
aan ICCO en hebben alle leden hun aandeel betaald conform de tabel hieronder. De stortingen zijn
geoormerkt kapitaal van de coöperatie. De waardering per 31 december 2014 is gelijk aan de inleg.
Kapitaalsbelang per lidorganisatie
Light for the World
Dorcas
De Verre Naasten
GZB
Leger des Heils
Leprazending
Operatie Mobilisatie
Red een Kind
Tear
Trans World Radio
Woord en Daad
World Servants
Wycliffe
Eindtotaal

€
83.404
111.064
66.758
48.338
49.420
53.238
19.118
131.634
132.216
26.728
197.166
44.204
36.712
1.000.000

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.
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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.
Organisatie
Leger des Heils
Lepra zending
Light for the World
Red een Kind
Tear
Woord en Daad
World Servants
Wycliffe
Totaal

€
13.241
10.670
18.314
33.520
29.811
73.029
9.951
8.278
196.814

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 2014 niet afgelost en betalen 2% rente. Naar verwachting wordt dit deel
in 2015 ook afgelost en daarom is het opgenomen onder kortlopende schulden en kortlopende
vorderingen.

Organisatie
Light for the World
Red een Kind
Tear
Woord en Daad
World Servants
Totaal

€
20.814
36.020
32.311
75.529
12.451
177.125

Onder kortlopende schulden vallen derhalve:
Schuld aan ICCO
Schuld aan leden
Totaal

196.814
177.125
373.939

5.5.3 Overige vorderingen
Onder overige vorderingen vallen de bijdrage van ICCO voor de PMEL-medewerker en eigen bijdrage
voor de F2F meetings.

2014

2013

Nog te ontvangen rente
Overige vorderingen

€
16.964
30.376

€
18.978
1.725

saldo per 31 december

47.340

20.703
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5.5.4 Liquide middelen
De vereniging coPrisma belegt de banktegoeden niet in aandelen of obligaties. Deposito’s kunnen
worden aangegaan als het rendement daarvan significant hoger is dan bij de spaarrekening met een
variabele rentevergoeding. In 2014 was dat niet het geval.
2014
2013

€

€

ABN AMRO Bank
- rekening-courant MFS
- spaarrekening MFS
- vermogensspaarrekening MFS

7
908.462

879
640.938
950.000

saldo per 31 december

908.469

1.591.817

5.5.5 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.

Continuïteitsreserve

2014

2013

€

€

Saldo per 1 januari

175.839

175.839

Saldo per 31 december

175.839

175.839

Het bestuur heeft als beleid vastgesteld dat ten minste 50% van de apparaatskosten als continuïteitsreserve dient te worden gehouden. De apparaatskosten zijn in 2014 € 296.887. De hoogte van de
reserve is daarmee voldoende.
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5.5.6

Bestemmingsfondsen

2014

2013

€

€

Saldo per 1 januari
Verkregen subsidie MFS
Rentebaten MFS subsidie

1.399.811
5.872.798
31.266

1.322.737
6.372.549
32.255

Bestede subsidie MFS
Gerealiseerde programma management vergoeding

7.303.875
6.280.087
294.287

7.727.541
6.014.821
312.908

729.501

1.399.811

Saldo per 31 december

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 en financiële baten die niet besteed zijn aan de doelstelling zijn toegevoegd aan de
bestemmingsfondsen.

5.5.7 Nog te betalen subsidiebijdrage
De niet bestede subsidiegelden uit voorgaande jaren worden opgenomen in het bestemmingsfonds
MFS. In 2014 is de afname het gevolg van de verrekening van de frontloading en een hogere uitgave
door de leden aan de projecten. De uitbetaling van de subsidie is gebaseerd op het beschikbare budget
en de voortgang zoals gerapporteerd in de cashflowsheets. Bij het afsluiten van het jaar bleek dat er
uiteindelijk € 13.761 minder was gecontracteerd (activa) door de leden terwijl er in 2013 juist € 39.958
meer was gecontracteerd (passiva).

5.5.8

Loonheffing en pensioenpremie

2014

2013

Loonheffing
Pensioenpremie

€
3.952
-

€
4.123
462

saldo per 31 december

3.952

4.585

5.5.9

Overige kortlopende schulden

2014

2013

Reservering vakantietoeslag
Reservering vakantiedagen
Accountantskosten
Overige kortlopende schulden

€
9.113
8.704
4.459
39.165

€
9.283
9.348
4.459
29.580

saldo per 31 december

61.441

52.670
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5.5.10 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huurovereenkomst
De vereniging Prisma belast 59% van de huurovereenkomst met het Dienstencentrum PKN in Utrecht
door aan coPrisma.
Pensioenregeling
De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 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.
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5.6

Toelichting op de staat van Baten en Lasten 2014

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 2014 is een deel
van de extra inkomsten uit 2012 verrekend, namelijk € 499.751. 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
Directe Programma uitvoering
Subsidie Programma Management coPrisma
Subsidie Programma Management Leden

Lasten / Bestede subsidies
Directe programmakosten
Programma coördinatiekosten leden
Programma coördinatiekosten coPrisma
Management en administratiekosten leden
Kosten Pilot
Koste samenwerking coöperatie

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

€

€

€

5.195.714
339.725
337.359

5.695.000
338.500
338.500

5.695.465
338.446
338.638

5.872.798

6.372.000

6.372.549

5.633.603
66.149
125.408
337.359
83.521
34.047

5.496.000
66.500
187.000
338.500
123.500
40.000

5.464.053
66.400
46.136
338.638
90.726
8.869

6.280.087

6.251.500

6.014.822
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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.
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013

€

€

€

Baten / Eigen bijdrage leden
MFS Eigen Bijdrage leden

4.595.185

3.252.600 v 4.333.770

Lasten / Bestede eigen bijdrage leden
Bestede projectfinanciering uit Eigen Bijdrage
Programma managementkosten leden
Kosten programma coördinatiekosten leden

4.192.821
336.403
65.961

2.855.800
331.800
65.000

3.927.115
339.990
66.665

4.595.185

3.252.600

4.333.770

5.6.3 Overige baten
De vereniging coPrisma heeft medeverantwoordelijkheid genomen voor de inspanning van de ICCO
Coöperatie om fondsen te verwerven in de Verenigde Staten. Hiervan is € 20.000 een vaste bijdrage en
het resterende deel een lening die is opgenomen in de balans.
5.6.4 Lonen en salarissen
De in 2014 gemiddelde werkzame fte was 2.7. Daarnaast werd 1,3 fte door de vereniging Prisma
doorbelast aan coPrisma. In 2013 was dit 2,4 terwijl 1,3 fte werd doorbelast.
Per 31 december 2014 waren 2,7 fte in dienst.
ICCO geeft een extra bijdrage voor de PMEL medewerker van coPrisma. Deze inkomsten worden in
mindering gebracht op de post Lonen en salarissen. De bijdrage was in 2014 hoger dan begroot. Er is
een uitkering ontvangen voor het ziekteverzuim van Henk Jochemsen.

Lonen en salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Loonkosten medewerker regiokantoor
ICCO bijdrage aan PMEL medewerker
Uitkering ziekteverzuimverzekering

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

€
169.606
13.568
-991
15.047
-18.359
-4.120

€
174.000
14.000
14.000
-10.000
-

€
178.657
14.293
-616
27.561
-23.390
-6.289

174.751

192.000

190.216
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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.

Totale jaarbezoldiging (fte = 0,8)

2014

2013

Brutosalaris/vergoeding
Vakantiegeld
Sociale lasten
Pensioenlasten

64.570
5.166
9.126
15.092

64.570
5.166
8.487
14.760

Totaal bezoldiging 2014

93.954

92.983

5.6.5

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten
Pensioenpremie

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

€
30.677
34.838

€
29.700
36.100

€
27.235
37.803

65.515

65.800

65.038

5.6.6 Overige uitvoeringskosten
De overige uitvoeringskosten van het stafbureau laat op het totaal een kleine onderbesteding zien, met
name door lagere overige personeelskosten en kantoorkosten. De kosten voor externe advisering en
accountantskosten waren hoger dan begroot.

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Bestuurskosten en Algemene Vergadering
Externe advisering
Accountantskosten MFS
Algemene kosten

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

€
16.868
15.591
5.725
827
5.986
8.000
3.624

€
19.500
15.900
7.000
1.300
5.000
7.000
2.000

€
15.374
13.615
6.605
1.046
14.057
8.305
1.252

56.621

57.700

60.254
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Nadere specificaties van Overige uitvoeringskosten
Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten
Ziekteverzuim
Opleidingskosten
Overige personeelskosten

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

€
8.147
5.672
3.049
16.868

€
8.600
6.400
4.900
100
19.500

€
8.228
5.596
1.550
15.374

De overige personeelskosten zijn lager, met name omdat er geen cursussen gevolgd zijn door de
medewerkers. Wel werd een gezamenlijke teamtraining verzorgd door Inzicht Consulting, wat
terugkomt in de post overige personeelskosten.
Kantoorkosten

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Telefoon
Kosten automatisering
Overige kantoorkosten

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

€

€

€

202
1.924
2.800
798
5.725

500
2.700
2.500
1.300
7.000

226
3.105
2.646
628
6.605

De kantoorkosten vielen lager uit dan begroot door lagere kosten voor telefonie.
Algemene kosten
De algemene kosten waren hoger door dat een specifiek ISO certificaat aangevraagd moest worden,
gebaseerd op de eisen van Partos en de compensatie voor CO2 op de dienstreizen.

Algemene kosten
Administratiekosten
ISO / kwaliteit
Overige algemene kosten

1.895
1.729
3.624

400
900
700
2.000

218
931
103
1.252

5.6.7 Resultaatbestemming
De contributie wordt volledig ingezet op de kosten van de bestuurskosten en algemene kosten. De
rente-inkomsten worden toegevoegd aan het bestemmingsfonds en verantwoord onder de
subsidiebestedingen.
Realisatie
Begroting
Realisatie
2014
2014
2013
Resultaatbestemming bestemmingsfondsen
€
€
€
Bestemmingsfonds MFS Subsidie
-670.311
-108.500
77.074

-670.311

-108.500

77.074
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5.7

Ondertekening

Het rapport inzake de jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 1 april
2015.

De heer Drs. J. Wienen

De heer Ing. J.B. Immink

De heer Prof. D. Ir. H. Jochemsen
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5.8

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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5.9

Begroting 2015

Baten
Contributies
Subsidie MFS2 - programma kosten
Subsidie programma managementkosten leden
Subsidie Programma managementkosten coPrisma
Eigen bijdrage leden
Financiële baten
Overige baten

Begroting
2015

Realisatie
2014

€

€

Realisatie
2013
€

2.600
5.243.564
338.500
338.500
3.252.600
15.000
-

2.600
5.195.714
339.725
337.359
4.595.185
31.266
20.000

2.600
5.695.465
338.446
338.638
4.333.770
32.255
-

Totaal baten

9.190.764

10.521.849

10.741.174

Projectbestedingen
Directe programmakosten
Programma coördinatiekosten leden
Management en administratiekosten leden
Subsidie Programma coördinatiekosten coPrisma
Bestede Eigen Bijdrage leden
Kosten t.b.v. leden / pilot
Koste samenwerking coöperatie
Investering fondsenwerbing VS

5.496.000
66.500
338.500
71.000
3.252.600
75.300
36.000
-

5.633.603
66.149
337.359
125.408
4.595.185
83.521
34.047
20.000

5.464.053
66.400
338.638
46.136
4.333.770
90.726
8.869
-

9.335.900

10.895.272

10.348.591

203.300
77.800
33.700
16.000
6.900
5.300
20.000
7.000
5.000
2.700
30.000

174.751
65.515
16.868
15.591
5.725
827
8.000
5.986
3.624
-

190.216
65.038
15.374
13.615
6.605
1.046
8.305
14.057
1.252
-

407.700

296.887

315.508

9.743.600

11.192.159

10.664.100

-552.836

-670.310

77.074

Mutatie bestemmingsfondsen frontloading
Mutatie bestemmingsfondsen
Mutatie Voorziening

385.436
117.400
30.000

499.751
170.559
-

-77.074
-

Overschot / tekort

-20.000

-

-

Lasten

Uitvoeringskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenslasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Bestuurskosten en Algemene Vergadering
Aanvraag strategisch partnerschap
Administratie & accountantscontrole
Externe advisering
Overige uitvoeringskosten
Voorziening afwikkeling MFS 2016
Totaal lasten

Resultaat
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6. Uitdagingen voor de toekomst
De leden zijn via coPrisma aangesloten bij de ICCO Coöperatie met als belangrijkste redenen
Na afloop van MFS II (gemeenschappelijk) toegang te houden tot (grote) institutionele donoren.
Door samenwerking op verschillende programma’s meer impact te bewerkstelligen in de gebieden
waar we werken.
Gemeenschappelijk bepaalde inhoudelijke expertise gemakkelijk beschikbaar te houden en in te
zetten in onze programma’s, vooral t.b.v. de partners.
Op deze drie punten zijn relevante stappen gezet. Tegelijkertijd zijn verdere stappen nodig. De gemeenschappelijke fondsenwerving heeft bepaalde resultaten voor enkele leden opgeleverd, maar de ambities
liggen hoger. Ook m.b.t. de operationele samenwerking in het Zuiden zijn goede voorbeelden maar toch
lopen coPrismaleden nog tegen een tamelijk centralistisch werkende regiostructuur aan.
De inzet in 2015 is om de samenwerking op programmatisch en fondsenwervingsgebied te versoepelen,
en effectiever te maken, met nauwere betrokkenheid van sleutelpartners en stakeholders van leden.
Alleen als de coöperatie voor haar leden – en voor coPrismaleden - echt een toegevoegde waarde heeft
in bovenstaande zin, zal op middellange termijn de steun en betrokkenheid van leden voldoende zijn om
het geheel tot een succes te maken. Van coPrismaleden zal dit duidelijkheid vragen en commitment
t.a.v. hun betrokkenheid bij en samenwerking met de coöperatie. Het ziet ernaar uit dat coPrismaleden
hierin verschillende keuzes gaan maken. Een belangrijke uitdaging voor coPrisma zal zijn de leden die
verder willen met de coöperatie in die relatie te faciliteren en ze zo sterk en eensgezind mogelijk in de
coöperatie te vertegenwoordigen. Tegelijkertijd zal de directe samenwerking tussen coöperatie en
coPrismaleden versterkt moeten worden, met name in het Zuiden.
En dit alles in een context waarin de beschikbare middelen voor de coöperatie drastisch lijken terug te
lopen. Voorwaar een uitdaging aan alle betrokkenen om verder te kijken dan het eigen organisatiebelang en het gemeenschappelijke belang van (protestants)christelijke ontwikkelingssamenwerking
waar mogelijk gecombineerd met diaconaat en humanitaire hulp.
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Bijlage 1 - Structuur
Bestuur
Het coPrismabestuur heeft een onafhankelijke voorzitter. De overige bestuursleden worden uit de leden
van Prisma gekozen. In december 2014 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Naam
Jos Wienen
Ed Bosma
Johan Immink
Leo Visser
Jan Lock

Leden
Per eind december 2014 waren de volgende organisaties lid van de Vereniging coPrisma:
Lidorganisatie
Deputaten Diaconaat Christelijk
Gereformeerde Kerken
Vereniging Gereformeerde Zendingsbond in
de PKN
Stichting Leger des Heils Nederland, afdeling
Internationale ontwikkeling en samenwerking
Stichting Light for the World
Stichting De Verre Naasten
Stichting Dorcas Aid International
Stichting Leprazending Nederland
Stichting Operatie Mobilisatie
Stichting Red een Kind
Stichting Tear
Stichting Woord en Daad
Stichting World Servants Nederland
Vereniging Wycliffe Bijbelvertalers Nederland

Vertegenwoordiger(s) in 2014
Gé Drayer
Jan Ouwehand
Hans van der Graaf
Ton ten Hove / Matthijs Nederveen
Klaas Harink
Michel Gendi / Joeke van der Meij /
Nico Hoogenraad
Henno Couprie
Johan Immink / Robert-Jan Sterk
Leo Visser
Marnix Niemeijer / Marco van der Graaf
Dicky Nieuwenhuis / Edwin Visser
Paul Emans/Jan Bosma
Bram van Grootheest
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Kantoor
Op 31 december 2014 waren de volgende medewerkers in dienst van coPrisma en Prisma:
Functie

fte
Financiering/fte
stafbureau
Prisma coPrisma EO-M
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemeen directeur
0,80
0,32 0,48
5
Directiesecretaresse
0,84
0,51 0,34
Programma manager EO Metterdaad
1,00
0,10 0,05 0,85
Lobbyist
0,65
0,43 0,22
Projectsecretaresse
0,47
0,19 0,09 0,19
Administrateur
0,10
0,05 0,05
3,86
Programmamanager MFS II/coPrisma
Programma coördinator BGZ/Hiv&Aids
Programma coördinator Onderwijs
Program officer Health (Kampala)
MFS-medewerker PME/financiën
Totaal

Contactgegevens
Postadres:
Bezoekadres:
Telefoon:
Fax:
E-mail:

0,60
0,84
0,20
1,006
0,107
2,74
6,60

1,60

1,23

1,04

1,60

0,60
0,84
0,20
1,00
0,10
2.74
3,97

1,04

Prisma, Postbus 8591, 3503 RN, Utrecht
Prisma, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE, Utrecht
030-2219680
030-6364131
info@prismaweb.org

Kamer van Koophandel
coPrisma is ingeschreven in het verenigingsregister onder nummer 55222986 bij de Kamer van
Koophandel.
Bank
Rekeningnummer: NL74ABNA 045.41.01.430 t.n.v. Vereniging Co-Prisma inzake MFS

5

Dit percentage is inclusief ouderschapsverlof van de directiesecretaresse à 0,16 fte in 2014
Niet op de loonlijst maar kosten worden doorberekend aan coPrisma
7
Nulurencontract met een gemiddelde van 0,50 fte waarvan 0,40 fte wordt gefinancierd door de ICCO Coöperatie
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Bijlage 2 - Lijst van afkortingen
Aids
AKVO
ALV
BGZ
BuZa
DCDD
DO
DVN
EAA
EU
FBO
FNS
GZB
HIV
HRH
ICCO
ISO
MFS
NGO
ODA
OM
OS
PGO
PMEL
SMBP
SRGR
ZZG

Acquired Immune Deficiency Syndrome
Internationale ngo die werkt aan open source internet en mobiele software
Algemene Leden Vergadering
Basisgezondheidszorg
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Dutch Coalition on Disability and Development
Directeurenoverleg
De Verre Naasten
Ecumenical Advocacy Alliance
Europese Unie
Faith Based Organisation
Food and Nutrition Security
Gereformeerde Zendingsbond
Humaan Immunodeficiëntie Virus
Human Resources for Health
Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking
International Organisation for Standardisation (Kwaliteitsnorm)
Medefinancieringsstelsel
Niet-Gouvernementele Organisatie
Official Development Assistance
Operatie Mobilisatie
Ontwikkelingssamenwerking
Programmagroep Onderwijs
Project Monitoring, Evaluatie & Learning
Strategisch Meerjaren Beleidsplan
Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten
Het Zeister Zendings Genootschap
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Bijlage 3 - Output n.a.v. jaarplan 2014
Het jaarplan in acties en doelen
Te behalen resultaten in 2014

Janmrt

Aprjun

Julsep

Oktdec

Algemeen
Leden oordelen positief over het functioneren van Prisma / coPrisma
als vereniging *
Leden oordelen positief over de wijze waarop identiteit gestalte krijgt
in het werk van Prisma *

X
X

Algemene Vergadering
Vastgesteld jaarverslag en jaarrekening
Vastgesteld operationeel jaarplan 2014 en begroting

X

Bestuur
Functioneringsgesprekken met directie gehouden
Gezonde en transparante financiële status van vereniging
Directiebeoordeling 2013 uitgevoerd

X
X

X

X
X

Directeurenoverleg
De deelname aan het DO over 2014 is gemiddeld minstens 75%
80% van de leden van Prisma en van coPrisma beoordeelt de
kernactiviteiten minimaal als voldoende
75% van de leden beoordeelt het functioneren van het DO van
Prisma en Co-Prisma tenminste als positief; niemand beoordeelt het
als negatief
De vereniging gebruikt de eventuele kritische kanttekeningen van
leden voor verbetering van de aanpak en inhoud van het
directeurenoverleg
Algemeen directeur
De AD vertegenwoordigt Prisma op actieve en heldere wijze naar
buiten
De AD netwerkt en haalt daarbij aanwijsbare resultaten
Prisma is ten minste 4 maal in publieke media actief aanwezig
Zie verder onder Communicatienetwerk, Bezinning, Lobby en
Bewustwording
Kwaliteit wordt actief bewaakt en voorgenomen resultaten worden
gehaald
In directeurenoverleg zijn alle relevante onderwerpen besproken en
voorgenomen agenda’s gerealiseerd
(Co)-Prisma heeft gekwalificeerde en gemotiveerde staf
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
coPrisma weet haar visie en belangen voldoende te vertalen in de
het beleid van de coöperatie
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Te behalen resultaten in 2014

Janmrt

Rond april 2014 is de tevredenheid m.b.t. coPrisma, ICCO en het
beleid inzake ProCoDe tenminste voldoende
Communicatienetwerk
Communicatienetwerk heeft ten minste twee bijeenkomsten
gehouden/georganiseerd en de tevredenheid van de leden met de
bijeenkomsten is ten minste voldoende
Het lobbywerk en het communicatienetwerk zijn met elkaar
verbonden
Bewustwording
Bewustwording is een invalshoek in bezinnings- en publicatieactiviteiten
Leden hebben thema’s geagendeerd voor bewustwording/bezinning

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.
Aandacht vragen voor kwetsbare mensen voor wie voortdurend
marginalisering dreigt.
Binnen de coöperatie vindt op lobbygebied afstemming plaats
Het politieke netwerk uitbreiden en onderhouden. Doel is om
contact met CU, SGP en CDA goed te houden en om meer samen te
gaan werken met de andere fracties zoals VVD, GroenLinks, PvdA en
eventueel D66; zo mogelijk ook met PVV en PvdD.
Prisma versterkt haar netwerk op het Ministerie.
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Kwaliteit
Hercertificeringsaudit door KIWA
2 interne audits uitgevoerd
1 Directiebeoordeling uitgevoerd
Klanttevredenheidsonderzoek met alle leden gehouden en uitkomst
verwerkt
2 of 3 leersessies kwaliteit Prismaleden
MVO op personeelsvergadering december
Bezinning
Bezinning is op ten minste 3 van de 5 DO vergaderingen op relevante
wijze aan de orde geweest
De Bezinningsactiviteiten hebben op ten minste twee onderwerpen
tot bruikbare schriftelijke resultaten geleid
Leden zijn positief over het aantal inhoudelijke
bezinningsbijeenkomsten, ten minste 3, rond DO en ALV *

Aprjun
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Te behalen resultaten in 2014
Prisma participeert in de volgende netwerken: Partos, DCDD, Micha
Nederland, EAA, MPI, Share-net, GCE (niet actief, wel
ondersteunen), het Christelijk Sociaal Congres.
Prisma houdt relevante politieke ontwikkelingen bij en anticipeert
waar nodig is. (bijvoorbeeld AO, uitkomen van notitie, begroting).
Prisma levert een bijdrage aan het debat en beïnvloedt de opinie door
het schrijven van opiniestukken.
Prisma realiseert 2 lobby activiteiten voor Micha
EO Metterdaad
Leden oordelen positief over de gang van zaken rond Metterdaad *
Media projecten aangeleverd die voldoen aan de eisen van de
programmamakers
(Aansluitende) projecten gefinancierd en verantwoord
Rapportage binnen de gestelde termijn aangeleverd
2 projectbezoeken uitgevoerd en verwerkt
100% van de organisaties die financiering ontvangen hebben een
fraudeprotocol
MFS Gezondheidszorg & HIV
Jaarplannen voldoen aan resultaten-framework MFS aanvraag
Programmatisch werken (PA) geëvalueerd in 12 landen
Partners in regio’s versterkt in Theories of Change, PA, etc. in F2F
meetings
Inhoudelijke themabijeenkomsten georganiseerd binnen ICCO
Coöperatie (Health & HIV of gezamenlijk met OND, FNS of anderen)
Actief geparticipeerd in benoemde netwerken
Programmagroep is actief en leden zijn betrokken
Leden zijn goed betrokken bij learning community (LC)
Programmagroep versterkt op PME
Gegevens monitoring framework ingevoerd in MSD en de webtool
MFS Onderwijs
Jaarplannen voldoen aan resultatenframeworks MFS aanvraag
Programmatisch werken geëvalueerd in 6 landen
Inhoudelijke themabijeenkomsten zijn georganiseerd binnen ICCO
Alliantie (Onderwijs of gezamenlijk met BGZ/VZ of anderen): 3
bijeenkomsten
Prisma heeft actief geparticipeerd in en bijgedragen aan Educaids
Programmagroep is actief en leden zijn betrokken
Prisma heeft actief deelgenomen en bijgedragen aan PGO
(coördinatiegroep Onderwijsprogramma ICCO Alliantie)
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MFS Voedselzekerheid
Jaar(project)plannen voldoen aan resultaten frameworks MFS
aanvraag
Programmatisch werken versterkt in 6 landen
Goede afstemming tussen Prismaleden en ICCO-FS-specialist heeft
plaatsgevonden mbt programmacoördinatie
Leden zijn goed betrokken bij Learning Community (LC)
Landbouwbeleid (ICCO Coöperatie, met inbreng van Prismaleden)
geschreven en vastgesteld
MFS algemeen
Samenwerking tussen ICCO Coöperatie (regiokantoren) en
coPrismaleden is versterkt
Programma’s van leden zijn gefinancierd op basis van jaarplannen en
cash-flow sheets
Prismaleden zijn geïnformeerd over MFS zaken d.m.v. een
programmanieuwsbrief
Leden oordelen positief over het werk van coPrisma m.b.t. MFS2 in
het algemeen *
Leden oordelen positief over het functioneren van de
programmagroepen *
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Te meten in de jaarlijkse tevredenheidsmeting in het voorjaar, na publicatie en bespreking van
de jaarstukken op de ALV.

De beoordeling is gebaseerd op wat is gebeurd, niet op geleverde inspanning; gebrek aan resultaat is
niet altijd te wijten aan coPrismastaf
Uitgevoerd
Gedeeltelijk of anders uitgevoerd
ongeacht de reden- is soms kwestie van overmacht
Niet uitgevoerd – ongeacht de reden
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