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Welkom 
 

Workshop Exit Strategie 
  



Programma 

– Voorstellen 

– Verzamelde inzichten van Wilde Ganzen 

– Praktijkervaringen stichting Bantan Woro 

– Reacties en uitwisseling  van ervaringen  



 

Exit strategie: richting  verduurzaming 



Welke rol wil je als Nederlandse stichting spelen? 

– Afhankelijk van: 

• Identiteit van de stichting 

• Capaciteiten van het bestuur / de stichting 

– Menskracht, kennis, netwerk, financieel draagvlak 

• Verwachtingen bij geldgevers 

 

Van pionieren naar consolidatie? 



Welke ambities heeft de partnerorganisatie? 

– Afhankelijk van: 

• Aard van de organisatie 

• Capaciteiten van de organisatie 

– Menskracht, kennis, netwerk, legitimiteit 

• Toegang tot lokale steun 

• Toegang tot alternatieve fondsen 

 

 



– Welke onderlinge verwachtingen zijn er bij stakeholders? 

– Is er sprake van voldoende ownership? 

– Van project naar organisatie niveau 

– Strategisch denken en plannen 

– Organisatieversterking 

– Context speelt hierbij belangrijke rol 

 

 

Verduurzaming 



Kop…………… 

• Tekst………………… 

 

 



Sociaal-economische  

en demografische ontwikkelingen 

 

  

Sao Paolo, Brazilië Mumbai, India 



Opkomst van de middenklasse 

  

Middenklasse gezin in Lusaka, Zambia 



 

Online modules 

Face to face trainingen  

in diverse landen 

 

Trainingen voor Partnerorganisaties : 

 Local Fundraising 

 Mobilising Support 



Beoogde resultaten:  

 

• Duurzame projecten 

• Sterke lokale organisaties 

• Vergrote legitimiteit organisaties 

• Sterker civil society 



 

www.wildeganzen.nl 

 
www.changethegameacademy.org 

 



                 

Denise van den Hoof  

• Markstraat 41, 4844 CP Terheijden 

• Opgericht in 2005 

• Wegens realisatie doelstelling 

opgeheven in 2016 



Doelstelling 

 
 

Aan praktisch ingestelde jongeren  

in ZW-Senegal een toekomst- 

perspectief bieden door de bouw en 

 uitrusting van een regionaal  

centrum voor middelbare  

technische beroepsopleidingen. 
   



Bantan Woro 

Symbool van gebundelde krachten 



Hoe begon het? 

• Reis voorzitter 

• Droom Ibrahim Diassy (initiatiefnemer) 

• Visie Bantan Woro  

 Geen afhankelijkheidsrelatie (verzekerde continuïteit). 

 Krachten bundelen. 

 Eigenaarschap lokaal verankerd. 

 Project sluit aan op lokale behoeften.  

 Project wordt gedragen door bevolking.  

• Brief naar beoogd projectpartner. 

• Intentieverklaring partner (gelijke visie).  



Projectmanager Seny Souané 

(voorzitter lokale projectpartner) 



Veelvuldig overleg (4 jaar) 

‘Een boom moet wortelen’.  
- Verdieping visie  

- Gezamenlijk beeld van beoogd resultaat. 

- Hoe samenwerken? Wie doet wat? Hoe t.o.v. 
elkaar verantwoorden? 

- Hoe project (gefaseerd) realiseren? Hoe project 
beëindigen? 

- Informeren van / overleg met dorp.  

- Onderzoek samenwerking met overheid. 

- Versterking capaciteit partner: cursus project-
management en opzet projectadministratie. 



Overleg met dorpschef en notabelen 



Samenwerking Ministerie van 

technisch onderwijs Senegal 
 

• Aansluiting op overheidsbeleid 

• Procedure erkenning centrum 

• Begeleiding bij behoeftebepaling (aanbod) 

• Ontwerp centrum: gebouwen en (didactische) 
materialen (t.b.v. keuzen door projectpartners)  

• Begeleiding bij aanschaf materialen (Dakar). 

 

Jaarlijkse rapportages Bantan Woro: 

• Realisatie afgelopen jaar 

• Planning volgende jaar    



 

Dorpsoverleg met ambtenaren 

ministerie technisch onderwijs  



Materiële resultaten: opleidingen 

• Horeca 

• Bouwkundig tekenen 

• Huishoudelijke elektrotechniek 

• Mode  

• Landbouw & Veeteelt 

• Kappen en Uiterlijke verzorging  

In 2016 uitgebreid met autotechniek  

Capaciteit: 350 studenten 



Capaciteitsversterking  

• Versterking pedagogisch-didactische kennis en 
vaardigheden (beginnende) docenten  

• Opzet systeem voor magazijnbeheer 

• Met directeuren (7) van de regio 

   > Ontwikkeling systeem om kwaliteit opleidingen te   

      monitoren (op basis van info Edukans). 

   > Tevredenheidonderzoek ouders/studenten/docenten 

   > Ontwikkeling leiderschapsvaardigheden 

• Begeleiding ouderraad. 



Continuïteit centrum verzekerd 

door Senegalese overheid  
 

• 1 jaar voor openstelling: aanstelling 

    directeur t.b.v. start 1e schooljaar 

• Werving / aanstelling docenten 

• Betaling salarissen 

• Jaarlijks exploitatiebudget 

• Organiseren staatsexamens / diplomeren. 

• Inspectie 



Inkomstenbronnen centrum na 

afronding project Bantan Woro  

• Jaarlijkse toekenning budget overheid 

• Ouderbijdragen 

• Inkomsten uit volwasseneneducatie in 

de avonduren 

• Verkoop van producten / diensten van 

studenten 



Leerpunten (1) 

• Formuleer een gezamenlijk gedragen visie 
en hou daar aan vast. 

• Vergewis dat het projectresultaat een 
bijdrage levert aan de sociaal-
economische ontwikkeling van de regio. 

• Ga niet te snel: laat het initiatief wortelen.  

• Heb van bij het begin een realistische exit-
strategie voor ogen.  

• Bevorder/respecteer het eigenaarschap 
van de partner. Draag expertise over.    



Leerpunten (2) 

• Investeer in duurzame transparante 
relaties (partner, overheid, dorp, 
ouderraad, …. ). Informeer, communiceer. 

• Veranker het initiatief in lokale, regionale 
en landelijke overlegstructuren.  

• Maak heldere samenwerkingsafspraken.  

• Stel veel vragen. Laat de partner zelf met 
voorstellen komen. Geef eigen grenzen en 
mogelijkheden aan. Onderhandel 
gelijkwaardig.  



Welke  

– visie 

– ervaringen 

– uitdagingen  

– vragen 

hebben jullie? 

 


