
   

 

Partindag 2016 

 
Locatie: De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX in Nijkerk 

 Routebeschrijving 

Datum: Zaterdag 3 december 2016 

Aanmelden: http://www.partin.nl/partindag-2016 

Kosten: € 5,- (voor leden) / € 10,- (voor niet-leden) 

 

Sprekers en achtergronden  
 

Keynote Sprekers 

Liesbeth Nagelkerke (FEMI) 

Liesbeth is directeur van vermogensfonds FEMI. Vermogensfondsen en 

goede doelen zijn twee takken van sport binnen de filantropie die 

samenwerken, maar tegelijkertijd vaak heel verschillend denken / 

acteren. 

In deze keynote vertelt Liesbeth over de manier waarop 

vermogensfondsen redeneren en leren jullie de mensen en wensen achter 

de fondsen kennen. Wat zijn valkuilen die je als PI moet vermijden? Waar 

raakt een vermogensfonds gefrustreerd van? Hoe laat je zien dat je iets 

innovatiefs hebt bedacht? 

 

Ralf Bodelier (The World’s Best News) 

The World's Best News deelt het beste nieuws dat de wereld te bieden 

heeft. 

Op grote thema’s als oorlog, honger, armoede en dodelijke ziektes wordt 

forse vooruitgang geboekt. In de jaren ‘50 stierven wereldwijd 22 op de 

100 duizend mensen door oorlogsgeweld, inclusief terrorisme. 

Vandaag zijn dat er 1,5 per 100 duizend. In de afgelopen 25 jaar daalde 

het aantal mensen met honger van 1,5 miljard naar 800 miljoen. Sterfte 

door Malaria zakte de afgelopen 15 jaar met 60 procent. 

We zijn er nog lang niet, maar werken aan een betere wereld loont zich. 

Op zijn geheel eigen wijze komt Ralf Bodelier, projectleider van de World's 

Best News, nuance aanbrengen op het nieuws dat we dagelijks 

voorgeschoteld krijgen. 

 

http://www.deschakelnijkerk.nl/Routebeschrijving%202015.pdf
http://www.partin.nl/partindag-2016
http://www.femi.org/nl/
http://www.worldsbestnews.nl/


   

 

Dagvoorzitter 

NTB 

ntb  

 

Plenair programma 

Lucy Engelen, voorzitter Partin 

Lucy heet alle aanwezigen van harte welkom en verhaalt over de 

ontwikkelingen van het afgelopen jaar binnen Partin. Partin groeit gestaag 

door en slaagt er steeds beter in om de belangen van het particuliere 

initiatief te behartigen. Wat hebben we allemaal bereikt en waar wordt op 

dit moment nog hard aan getrokken?  

 

Koen Vliegenthart, penningmeester Partin 

Koen licht de financiële cijfers van 2015 kort toe. 

 

Frans-Joseph Simons, RSM / Erasmus 

Frans-Joseph heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar mission drift. 

Mission drift is het fenomeen dat je als goed doel onder druk van donoren 

of de doelgroep andere projecten uit gaat voeren dan je vooraf van plan 

was. Dit kan een goede ontwikkeling zijn (als je daardoor beter aansluit 

bij de behoeften van de doelgroep), maar het kan ook averechts werken. 

Frans-Joseph legt uit wat hij in de wereld van particuliere initiatieven is 

tegengekomen en welke lessen daaruit te leren zijn. 

 

Massy Wahab (OFoundation) 

Vorig jaar heeft Victor Sintnicolaas gesproken over het door OFoundation 

bedachte concept rondom microfinancing en hun plan om hier een 

wedstrijd aan op te hangen: de circular development challenge. Vandaag 

staan de laatste drie deelnemers aan deze wedstrijd centraal. Zij gaan 

hun project pitchen en de winnaar gaat naar huis met een cheque van 500 

euro. Directeur Massy Wahab licht de pitch-methode (Petcha Kutcha) toe. 

 

 

http://www.ofoundation.nl/


   

 

Parallelsessies 

A. Investeren in goed onderwijs: hoe doe je dat? (Edukans) 

Onderwijs is de kans van je leven. Maar wereldwijd gaan 250 miljoen 

kinderen niet naar school. En 263 miljoen kinderen die wel naar school 

gaan, leren er niet voldoende. Terwijl goed onderwijs de basis legt voor je 

verdere leven. Hoe kun je als particulier initiatief investeren in de kwaliteit 

van onderwijs? Edukans wil graag met u in gesprek over de 

mogelijkheden en valkuilen.   

 

B. Afspraken maken om teleurstelling te voorkomen (Legal Together) 

In deze sessie bespreekt Bart Tabingh van Partin-lid Legal Together 

diverse tips & tricks rondom het eerlijk en open vastleggen van afspraken 

met je partnerorganisatie. Immers, beide partijen willen de 

gemeenschappelijke doelstellingen halen en dan wil je geen risico lopen 

op juridisch gedoe. Met zijn uitgebreide praktijkervaring helpt hij om een 

win-win te halen en teleurstellingen achteraf te voorkomen. 

 

C. Transacties in lokale valuta (INTL FCStone) 

Stichtingen en NGO’s die actief zijn in ontwikkelingslanden krijgen -  

wanneer donorgeld wordt overgemaakt naar een lokale partner of project 

- vaak te maken met sterk fluctuerende wisselkoersen en een relatief 

slecht banknetwerk ter plaatse. 

Het kan een enorme kans zijn voor organisaties om deze 

geldovermakingen te beschouwen als middel om de hoeveelheid geld 

besteed aan de doelstelling te maximaliseren. 

Jean-Claude Ngaboyisonga en Niels van Duinen vertellen over de factoren 

die invloed hebben op internationale transacties en hoe daar mee om te 

gaan. 

 

D. Werken in gevaarlijke omgevingen (Lionheart Foundation)  

Pien Bax-Engelsman van Partin-lid Lionheart Foundation vertelt over hun 

ervaringen ten tijde van ebola. Is ebola echt achter de rug? Welke lessen 

neemt een ziekenhuis in Sierra Leone mee naar de toekomst? Voorkomen 

is beter dan genezen. Valt daar ook voor andere PI’s iets van te leren? 

 

E. Methoden voor rainwater harvesting (De Gevulde Waterkruik) 

https://www.edukans.nl/
http://www.legaltogether.nl/
https://www.intlfcstone.com/
http://www.lion-heart.nl/
http://www.degevuldewaterkruik.nl/


   

 

Paul Akkerman van Partin-lid De Gevulde Waterkruik heeft een succesvol 

concept voor rainwater harvesting uitgerold in Guinee-Bissau en DR 

Congo: meer dan 2000 functionerende watertanks om regenwater veilig te 

bewaren voor drinkwater voor 2000 huishoudens. 

Omdat er in veel Afrikaanse landen grote schaarste aan veilig drinkwater 

is wil de Gevulde Waterkruik dit concept graag met de leden van Partin 

delen. 

 

F. Innovatie en vraagstukken in de filantropische sector (Pifworld) 

In de aanloop naar de Partindag organiseerde PIFworld al een drietal 

workshops onder de noemer: PIF en Partin samen het land in. Vandaag 

gaat oprichter Harmen van Doorn in op innovatie, verandering en kansen 

in een transformerende 'geefmarkt'. Als we nog van een geefmarkt 

kunnen spreken. Of is 'Saving the planet together' misschien wel een 

betere verwoording van waar we nu staan? 

 

G. Fondsenwerving (Hospitaalbroeders) 

Hospitaalbroeders is waarschijnlijk het oudste goede doel onder de Partin-

leden. Directeur David Heyer komt vertellen over de wijze waarop zij 

omgaan met de verschillende kanalen voor fondsenwerving. Herken als 

organisatie welk kanaal bij je past, waar je goed in bent. Cultiveer die 

kennis en ervaring. Maar leer ook van andere organisaties en probeer af 

en toe iets nieuws uit. 

 

H. Toekomstmuziek (Wilde Ganzen) 

Nadenken over de toekomst van het project. Wat wil je dat het project 

uiteindelijk oplevert? Welke rol spelen de organisaties in Nederland en het 

partnerland daarin en hoe verhouden jullie je tot elkaar? 

 

Moet het project uiteindelijk zelfstandig kunnen draaien? Je kunt nu al 

veel in gang zetten om een project een duurzaam effect te geven. In deze 

groepssessie kijk je samen met Wilde Ganzen naar de toekomst van een 

project en de rol die jij daarin kunt spelen.   

https://www.pifworld.com/nl
http://www.hospitaalbroeders.nl/
https://www.wildeganzen.nl/

