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LET OP: DEZE CONCEPTVERSIE VAN HET PROGRAMMA IS NOG VOLOP IN ONTWIKKELING
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1.

Programma

Opening

De dag wordt geopend door onze dagvoorzitters Andhika Rutten en Marc Broere, waarna Charles
Groenhuijsen een tryout van zijn theaterprogramma verzorgt. Na een paneldiscussie met jongeren
die een particulier initiatief zijn begonnen, hopen we het ochtendprogramma af te sluiten met een
kennismaking met de nieuwe directeur van Wilde Ganzen, Kees de Jong. En misschien is er ook nog
wel een wel een mystery guest...
Ochtendprogramma Workshops
Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

6.1 Zichtbaarheid met video
Video maken, hoe dan?
Iris Barzilay en Margreet Jacobs (Je Beste Indruk!)
Bijna elke organisatie doet het wel: video’s maken. Mensen leren jou
en je organisatie kennen en je schept een band met je achterban.
Video kan heel erg effectief zijn, maar je kan de plank ook volledig
misslaan. Je Beste Indruk leert je hoe je simpele en doeltreffende
video’s maakt. We gaan in op een stukje techniek, storytelling en
presentatie.

Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

7.1 Interculturele Communicatie en Samenwerking
“En ik had het nog wel zo GOED beDOELd….”
Maaike Jongepier
Aan de hand van praktijkvoorbeelden van de deelnemers verkennen
we de impact van cultuurverschillen op ons gedrag. Hoe kan meer
kennis van interculturele communicatie je helpen in het verbeteren
van de samenwerking met die partner overzee? Wat zijn
veelgemaakte fouten in het contact en hoe kun je die voorkomen?
Belangrijke vragen daarbij zijn: met welke bril kijk jij eigenlijk naar de
ander? En klopt dit beeld?
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Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

8.1 Model Young Africa
Duurzaam duurt het langst.
Dorien Beurskens & Raj A. Joseph (gedeeltelijk in het Engels)
Wat maakt je organisatie duurzaam? Vanuit 20 jaar ervaring, dagen de
oprichters van Young Africa je uit om naar de verschillende elementen
van duurzaamheid in jouw organisatie te kijken: financieel
voortbestaan, verdienmodel, lokaal eigenaarschap en overdracht,
governance, relevantie programma’s en je rol in het ecosysteem.
Natuurlijk delen ze hun eigen model en leggen ze voor hoe YA je kan
helpen duurzaamheid vorm te geven in jouw organisatie.

Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

9.1 Sri Lanka Tafel
Sri Lanka Tafel, Gedeelde Passie!
Kirsten Giethoorn
Kennisdelen dmv speeddaten en ronde tafelgesprekken over alles
wat ons bindt. Tijdens het speeddaten krijg je de gelegenheid om
andere stichtingen te leren kennen, maar ook om een zaak die jou
bezig houdt in klein gezelschap te bespreken, zodat je met een
frisse blik en tips weer verder kunt. Onderwerpen voor de ronde
tafel gesprekken zijn: Reis jij als bestuurder op een
vrijwilligersvisum? Hoe heb jij het organisatorisch in Sri Lanka
geregeld voor je Nederlandse vrijwilligers en met je lokale partner?

Naam in schema
Titel
Spreker

10.1 Van tehuis naar thuis
Van tehuis naar thuis: hoe doe je dat?
Bep van Sloten en Jitte de Jong , SOJA, Stichting Onderwijs en
Opvoeding Jeugdigen Afrika,
Johanne van Dijk, Wilde Ganzen/Better Care Network Netherlands
Veel PI’s houden zich bezig met opvang van kinderen: straatkinderen,
kinderen die door verwaarlozing, mishandeling of armoede niet meer
bij hun ouders wonen of die geen ouders meer hebben.
In deze workshop gaan we in op de opvang van deze kinderen. We
analyseren in deze workshop waarom familie dé basis voor is een kind
om te groeien en zich te ontwikkelen.
Als je wilt omvormen van kinderhuis naar een familiegerichte zorg:
waarom is dat dan beter en hoe pak je dat aan?
Stichting SOJA heeft dit proces doorlopen in Namibië en ontmoette
ook diverse obstakels, zowel in Namibië als in Nederland.
Zij deelt die ervaring graag in deze workshop, waar we ook samen
kijken naar het hoe en waarom van die ombouw. Een interactieve

Beschrijving
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workshop waar we ervaringen delen over het proces en over
financiering van zo’n transitie, zodat je met tips en handvatten naar
huis gaat.

Ochtendprogramma Lezingen
Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

1.2 Framing
Framing in media en goede doelen
Charles Groenhuijsen
Kijk naar een willekeurig tv-journaal. De kans is groot dat het
weerbericht het énige goede nieuws is.
Stel je voor dat weermannen en –vrouwen de werkwijze overnemen
van journalisten: goed nieuws is geen nieuws. Dan gaan die
meteorologen – ondanks een verrukkelijke weersverwachting –
fanatiek al hun weerkaarten afspeuren tot ze ergens stuiten op een
vernietigende storm, record-diepe depressie, striemende regenbui,
verraderlijke windhoos of verwoestende orkaan. (Uit: Optimisten
hebben de hele wereld)
Ook voor NGO’s staat deze vlakuil wagenwijd open. Hoe zorg je er
voor dat je er niet intuimelt?

Titel
Naam in schema
Spreker
Beschrijving

ZIN in internationale samenwerking
1.3 Introductie Frame Voice Report
ErnstJan Stroes
ErnstJan Stroes van het programma: Frame, Voice, Report! gaat u aan
het denken zetten over het belang van uw werk als particulier
initiatief. Is dat werk nog belangrijk? Is het nog noodzakelijk? Is het
geen tijd voor een radicale ommezwaai? Bevestigt u met uw verhaal
niet het beeld dat 60 jaar ontwikkelingswerk en ontwikkelingshulp
eigenlijk niets hebben opgeleverd? Er zijn nieuwe mooie verhalen te
vertellen, maar welk verhaal is nou het goede verhaal. Hoe komen we
door het vertellen van nieuwe verhalen af van de negatieve publieke
opinie over ons werk? Het is tijd voor constructieve journalistiek en
nieuwe frames!

Naam in schema
Titel

2.1 Veiligheid bij projectbezoek
Veiligheid bij projectbezoek
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Spreker
Beschrijving

Koen de Brauw
Ca. 100 woorden t.b.v. inschrijfformulier

Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

2.2 Unfold Private Initiatives
Unfold Private Development Initiatives
Sara Kinsbergen
En dan op een dag, start je je eigen stichting. Met mooie plannen en
een enorme betrokkenheid begin je met een paar collegaenthousiastelingen aan het avontuur. Hoe vergaat het deze mensen
en stichtingen na een aantal jaren, waar lopen ze tegenaan en
wanneer en hoe trekken ze de stekker eruit? Een interactieve lezing
over ‘the coming of age’ van particuliere initiatieven.

Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

4.1 CBF Erkenning
De Erkenning aanvragen is niet ingewikkeld!
Cees Toor
Een erkenning aanvragen? “Dat is veel te ingewikkeld voor onze
organisatie, en veel te duur.”
Wat zijn nu precies de voordelen van een erkenning? En hoe ziet de
aanvraagprocedure eruit? De antwoorden hierop krijgt u in deze
lezing. We laten u zien hoe het digitale aanvraagformulier werkt en
welke vragen u moet beantwoorden.
De erkenning is er voor iedereen!

Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

4.2 De AVG
De AVG, wat moet je ermee?
Lucy Engelen
In het kader van de nieuwe privacywetgeving – de Algemene Wet
Gegevensbescherming (AVG) zullen ook kleine stichtingen die
persoonsgegevens verzamelen –denk aan donateursgegevens!! iets
moeten. Maar wat is dat iets? In een korte, heldere lezing hoort u wat
u minimaal moet doen om als kleine stichting te voldoen aan de wet.

Naam in schema

5.1 Goed Nalaten
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Titel
Spreker
Beschrijving

Goed nalaten. Waarom krijgen wij nooit een erfenis?
Theo Hesen / Instituut Goed Nalaten
Erfenissen zijn voor veel goede doelen een belangrijke bron van
inkomsten. Maar ze gaan vooral naar de grotere organisaties.
Wat kun je als kleine organisatie doen om je kansen op een erfenis of
legaat aanzienlijk te vergroten. Praktische aanbevelingen, tips en
trucs. Do’s en don’ts.
En help, dan krijg je een erfenis! Wat moet je dan doen zodat het
goed terecht komt. Soms kan dat ingewikkeld zijn. Hoe regel je dat.
Je gaat naar huis met een aantal uitvoerbare ideeën om in ieder geval
de kans op een nalatenschap aanzienlijk te vergroten en je weet waar
je met vragen naar toe moet.

Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

5.2 Duurzame Water Voorziening
Rurale water voorziening. Kan het goedkoper en duurzamer?
Henk Holtslag
De laatste jaren is er veel discussie hoe rurale water voorziening in mn
Afrika, duurzaam te maken. Er is vooruitgang maar nog steeds gaat er
veel mis en staat ca 35% van alle nieuwe putten in Afrika stil na 3 jaar.
Wat zijn oorzaken en hoe kan het beter? Met ruim 30 jaar ervaring zal
Henk Holtslag luisteren naar uw ervaring en zijn ervaring delen zoals
het zogenaamde SMART concept.
Info. www.smartcentregroup.com

Middagprogramma Workshops
Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

1.4 Fondsenwerving – crowdfunding & community building
Harmen van Doorn
Kleine organisaties hebben geld nodig om hun werk te kunnen doen.
Deze workshop gaat over moderne manieren van fondsenwerving waaronder crowdfunding en event-raising. De workshop is interactief
en dynamisch en spreker Harmen van Doorn van www.pifworld.com
bespreekt theorie en praktijk. Hij neemt jou als PI mee en geeft een
kijkje in de toekomst.
Opmerking: Deze workshop is al vaker gegeven. Deelnemers vonden
de inhoud bijzonder relevant voor hun organisatie en gaven
gemiddeld een 8.5 als cijfer. De belangrijkst leerpunten voor de
deelnemers waren: De manier hoe te denken over fondsenwerving,
de verschillende manieren om te verbinden met bedrijven en over
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hoe je een donateurs community bouwt.

Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

2.4 Inclusie van mensen met een beperking
Inclusie van mensen met een beperking
Kirsten Giethoorn & Antoinette Termoshuizen
In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking
precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Een
samenleving is pas inclusief als iedereen zich welkom voelt en toegang
heeft tot dezelfde voorzieningen. Toegang tot sociale voorzieningen,
onderwijs en werk, het recht hebben om regie te nemen over je eigen
leven. Is inclusie altijd haalbaar en hoe begeleid je inclusie in een
ontwikkelingsland? Wat zijn de valkuilen en de tips?

Naam in schema
Titel

4.3 Institutionele Fondsenwerving
Fondsenwerving bij overheden en fondsen: ook voor kleinere goede
doelen?
Han Valk
Nederlandse goede doelen werven steeds meer geld bij overheden en
vermogensfondsen. Vaak in eigen land, maar soms zelfs aan de andere
kant van de wereld. Ook voor kleinere goede doelen liggen hier
mogelijkheden. Wat kunnen we leren van organisaties die ons
voorgegaan zijn?

Spreker
Beschrijving

Naam in schema
Titel
Spreker

5.3 Calabash Tanks
Doorgeven van Drinkwater
Paul Akkerman en Kees Kempenaar e.a.
De door Paul Akkerman in Guinee-Bissau ontwikkelde Calabash Tanks
bieden gezinnen niet alleen een eigen voorraad schoon drinkwater,
maar ook werkgelegenheid voor jonge, op te leiden metselaars. Geen
wonder dus dat deze betaalbare en duurzame vorm van Rain Water
Harvesting door meerdere Partin-leden is geïntroduceerd bij hun
eigen lokale partner in hun eigen projectland, zoals DR Congo, Nigeria,
Tanzania, Kenya, etc.
In deze workshop vertellen meerdere Partin-leden hoe ze het hebben
aangepakt.
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Wilt u meer weten over deze formule op watergebied?
Schrijf u in voor deze workshop. U kunt direct al uw vragen stellen.
De Calabash Tank is interessant voor gebieden met een regenseizoen.
Een betrokken lokale partner is een voorwaarde.

Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

6.2 Story Telling
Verhalen zijn werelderfgoed
Walter Yaw van Looveren
De Verhalenwerf interculturele bouwt bruggen tussen culturen,
gemeenschappen en mensen, met verhalen als bouwstenen.
Onze vertellers komen uit veel verschillende culturen van herkomst en
vertellen hun wereldverhalen in het Nederlands: basisverhalen uit hun
thuiscultuur en migratie- en integratieverhalen. Om de muziek van
hun moedertaal te laten horen vertellen we ook korte meertalige
werelddialogen.
In de workshop luisteren we ook naar verhalen van de deelnemers, en
coachen we hen om die zo kleurrijk en geloofwaardig mogelijk te
maken.

Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

7.2 Lobby en Advocacy
Medestanders en tegenstanders, hoe betrek je ze?
Natasja Insing en Nienke Nuijens
In deze workshop maken we een stakeholdersanalyse voor een
lobbytraject. Wie zijn medestanders en tegenstanders met betrekking
tot datgene wat je wilt bereiken in een land? Denk bijvoorbeeld aan
lokale overheid, belangenorganisaties en invloedrijke personen. Op
wie gaan jouw partnerorganisatie en jouw Nederlandse organisatie
zich richten? Welke rol kun je ook toebedelen aan neutrale
stakeholders en aan de doelgroep in dit proces? Aan de hand van een
cases werken we dit uit, waarbij je handvaten krijgt voor jouw eigen
lobbytraject.
Deze workshop is gebaseerd op de uitgebreide training Mobilising
Support van de door Wilde Ganzen opgerichte Change the Game
Academy.
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Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

8.2 Fondsenwerving lokaal: Change the Game
Fondsen werven in lage inkomenslanden? - Yes, They Can!
Corine Aartman en Esther Meester – Wilde Ganzen
Fondsen werven in een gehucht? Of in een slum? Grassroots
changemakers bewijzen dat ze het kunnen - Yes, They Can!
Steeds vaker klinkt de roep van community-based organisaties en
kleine NGOs in het Zuiden om zelf fondsen te willen werven. Is dat
haalbaar? En waarom is het belangrijk dat uw partner ook in eigen
land fondsen werft als u dat veel sneller in Nederland kunt doen?
Tijdens de workshop denken we na over deze vragen en brainstormen
we over concrete ideeën. Tevens maakt u kennis met Change the
Game Academy: een interactief leerprogramma, ontwikkeld door
Wilde Ganzen, waarin lokale organisaties in lage- en
middeninkomenslanden leren hoe ze zelf fondsen kunnen werven.
Misschien iets voor uw partner?
Kom kijken en laat u inspireren.

Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

9.2 Zuid-Afrika Tafel

Naam in schema
Titel

10.2 Vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen
Vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen: wat zijn de risico’s?
Wanneer kan het wél?
Naomi Vandamme, vrijwilliger Better Care Network Netherlands
Johanne van Dijk, Wilde Ganzen/Better Care Network Netherlands

Spreker

Jan Peter Bogers
Als mensen vragen wat ze echt willen, dan is de kans dat ze dit ook
daadwerkelijk voor elkaar krijgen aanzienlijk groter. Er zijn immers
meer dan genoeg mensen die je graag een stap verder helpen in het
realiseren van jouw droom.
Samen met andere particuliere initiatieven actief in Zuid-Afrika
meewerken en -denken aan elkaars vraagstukken. Doelgericht,
energieboost en super-verbindend. Er is niet veel nodig om mensen in
beweging te krijgen en dingen sneller te laten lukken.
En dat is wat we proberen te bereiken tijdens deze landenbijeenkomst
Zuid-Afrika.
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Beschrijving

Vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen: er is een hoop om te doen
tegenwoordig. Vrijwilligers gaan met de beste bedoelingen aan de
slag, en het is een bijzondere ervaring voor velen. In deze workshop
leer je meer over hechting, trauma en veerkracht van kinderen die
een kindertehuis opgroeien en de invloed van vrijwilligers hierop.
Naomi Vandamme, klinisch psycholoog en specialist op het gebied van
trauma en veerkracht, gaat met deelnemers in discussie over de vraag
wat deze kennis betekent voor vrijwilligerswerk bij jouw
partnerorganisatie of project. Vragen die worden behandeld:
Wanneer is vrijwilligerswerk af te raden? Wanneer kan het wel?

U krijgt het boekje ‘Kinderen zonder thuis’ van Mirjam Vossen
mee naar huis.

Naam in schema
Titel
Spreker
Beschrijving

11.1 Samenwerking PI
‘Open space’ : Informatie -> Inspiratie -> Interactie
Jan Vervoort
Via deze vrije workshopvorm worden deelnemers met elkaar in
gesprek gebracht. Na een zeer korte inleiding kunnen tijdens een
rondje kennismaken de deelnemers onderwerpen aan dragen.
Iedere deelnemer kiest voor het onderwerp waar hij/zij in
geïnteresseerd is, meer van wil weten of zelf een bijdrage aan wil
leveren.
In groepjes gaat men bij elkaar rond een tafel zitten om het gekozen
onderwerp te bespreken, ervaringen uit te wisselen, werkplannen op
te stellen om hiermee later als PI eventueel zelf aan de slag te gaan.
In de groep wisselt men namen en de namen van de PI’s uit om later,
na de Partindag, met elkaar contact te kunnen opnemen. Als er uit de
bijeenkomst gegevens/adviezen/resultaten komen, zal dit
doorgegeven worden aan de overige deelnemers van de Partindag.
Er volgt een korte evaluatie hoe men deze vorm van werken heeft
ervaren.

Afsluiting
Na een korte terugblik op de workshops en lezingen die eerder op de dag hebben plaatsgevonden
sluiten we af met de uitslag van de Verhalenwedstrijd 2018 en cabaret van De Verhalenwerf.
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Hun ploeg van interculturele vertellers bestaat uit Trekvogels van over heel de wereld. Soms
vliegen die met de wind mee, soms tegen de wind in. Onderweg vertellen zij verhalen aan
elkaar, zij maken er elke dag zelf mee en verzinnen er nieuwe. Op hun rustplaatsen luisteren
en kijken zij naar de verhalen van de mensen die geen tijd hebben om te vliegen, die het
(nog) niet geleerd hebben of die het niet (meer) kunnen.
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