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Verantwoord vertrouwen 

 

Steeds meer bedrijven en instanties doen het al: een financiële 
bijdrage geven op basis van vertrouwen. Bij de Postcodeloterij is 
vertrouwen het belangrijkste selectie criterium. Zou dit voor subsidies 
van overheden ook niet moeten gelden?  

Voor ontwikkelingssamenwerking wordt momenteel aan een 
subsidiekader gewerkt waarin onderling vertrouwen belangrijk is. Waar 
resultaten voorop staan.  

Samen met twaalf anderen schreef Marjolein de Rooij een advies aan 
de minister hierover. Tijdens de workshop worden de belangrijkste 
uitgangspunten uit dit stuk toegelicht.  

De deelnemers aan de workshop worden uitgedaagd creatief na te 
denken over de vraag of zoiets ook voor het landgoed toepasbaar 
zou zijn. En hoe ze zelf vertrouwen kunnen winnen en behouden.  

 





ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VS 

LANDGOED 





Aanleiding 

 Huidig subsidiestelstel eindigt in 2015 

Ondertussen… 

 Draagvlak onder Nederlanders daalt 

 Bezuingingen op Ontwikkelingssamenwerking 

 

 Problemen worden complexer 

 

We moeten iets doen 







Belangrijkste uitgangspunten MFSII 

 Aanvraag in alliantie met andere organisaties  

 Focus op thema’s van ministerie 

 Doelstellingen eenzijdig opgesteld  

 Activiteiten staan centraal  

 25% eigen inkomsten 

 



De praktijk 



Uniformen en schoolmaaltijden 



Toiletten en licht 



Veiligheid 



Een nieuw subsidie kader 

 Uitgangspunten: 

 De omgeving waarin OS organsaties werken verandert 

continue en daarom moet de financiering flexibel kunnen 

worden ingezet 

 OS organisaties zijn professioneel en hebben unieke kennis in 

huis 

 Zij dragen concreet en aantoonbaar bij de doelstellingen 

van de overheid 

 De financiele inzet moet gefocussed zijn op doelstellingen 

en niet op activiteiten 



Ons advies: Vertrouwen als basis 

 Werk met strategische partnerschappen die gezamenlijk 

doelstellingen bepalen 

 Werk binnen de prioriteiten van de overheid  

 Focus de verantwoording op in hoeverre er is 

bijgedragen aan de doelstellingen 

 Tellen maar ook vertellen! 

 Accepteer risico’s 

 



Vertrouwen geven en krijgen 

 Vertrouwen geven door volledige openheid te bieden, ook 
(juist!) als dingen niet goed gaan 

 In het verleden behaalde successen bieden wel enige 
garantie voor de toekomst.  

 Informeren over successen via derden (krantenartikelen, 
verhalen van partners) 

 Vertellen en tellen gevraagd en ongevraagd 

 

Hoe kunnen jullie dit doen?  

 

 



High trust high penalty 

 Wees open over je mislukkingen 

 Maar als je niet open bent volgt onmiddelijke straf  

(voorgesteld in rapport van rijksoverheid 2009 voor susidie 

verstrekking in het algemeen.) 

 

Wat vinden jullie hiervan?  

 



Strategische partnerschappen 

 Wie zou een strategische partner kunnen zijn? 

 Hoe kun je gezamenlijk de doelstellingen vaststellen? 

 Aan welke doelstellingen zou de overheid een financiele 
bijdragen moeten leveren? 

 Welke doelstelingen zouden op andere manieren 
gefinancierd kunnen worden? 

 Hoe ga je gezamenlijk bouwen aan vertrouwen? 

 Wat ga ik vanaf morgen doen om dit te realiseren?  


