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Van de industriële revolutie tot vandaag is de 
wereldbevolking gegroeid van één naar zeven 
miljard mensen. In 2050 zijn we waarschijnlijk met 

negen miljard. Deze ontwikkeling gaat gepaard 
met een enorme toename van productie en 
consumptie. Wijffels ziet dat we vastlopen in de 
lineaire organisatievormen die ons sinds de  
industriële revolutie ver hebben gebracht, maar  
nu aan vervanging toe zijn:

‘Eén daarvan is het monetaire systeem van ‘geld 
als schuld’. Afgezien van die enkele bankbiljetten 
die nog worden uitgegeven, komt geld in omloop 
als schuld. Geld is momenteel bijna gratis, maar 
het wakkert de economie niet meer aan. Daarnaast 
gebruiken wij een productiesysteem dat overshoot 
van het ecologische draagvermogen van de planeet 
veroorzaakt. Het leidt tot verspilling aan de voor-
kant en vervuiling aan de achterkant van onze 
economische processen.

Inspelen op trend van DIY en DIT
Dat roept de vraag op hoe wij ons de komende 
tijd moeten organiseren. Hoe zorgen we voor een 
ommekeer? ‘Ik zie dat mensen een nieuwe vorm 
van relationele ethiek ontdekken. Ze zeggen “ik 
wil integer leven op een manier waarop ik een toe-
gevoegde waarde lever aan de samenleving”. Met 
integer bedoel ik dat ze zich tot het leven verhouden 
als samenhangend en integraal fenomeen en 
met toegevoegde waarde dat ze wezenlijk willen 
bijdragen aan dat leven. We voegen ons weer in het 
cyclische karakter van de natuur en werken aan de 
transitie naar een circulaire economie.’

Volgens Wijffels doen we daarom ook steeds meer 
zelf. We krijgen daarbij hulp van nieuwe, klein-
schalige technologie die individualiteit ondersteunt 
en accommodeert. ‘Eén van de meest zichtbare 
voorbeelden daarvan is energie. We bevinden 
ons aan het begin van een traject waarin we onze 
energie niet meer halen uit eindige bronnen, maar 
“oogsten” uit altijd beschikbare stromen. En dat 

laten we niet meer exclusief over aan leveranciers; 
we starten ook zelf initiatieven. Dat zie je ook in 
zorgconcepten waarin we onze eigen zorg, vaak in 
coöperatieve vorm, organiseren.’

Social enterprises en coöperaties zijn volgens  
Wijffels beide uitingen van die hernieuwde beweging 
naar zelfwerkzaamheid en zelforganisatie, waarbij 
mensen terrein heroveren op overheden, de markt 
én goede doelen. 

Dit gebeurt niet alleen in Nederland, ook in het 
internationale veld is DIY – Do It Yourself – en in 
het verlengde daarvan DIT – Do It Together – een 
zeer belangrijke culturele trend. Als traditionele 
instituties relevant willen blijven, moeten zij 
aansluiting bij die ontwikkeling vinden.

Meer focus op preventie
Wijffels neemt de gezondheidszorg als voorbeeld. 
Hij ziet dat goede doelen die actief zijn op het thema 
gezondheid vaak middelen werven om mensen 
te helpen die al ziek zijn. Dat is en blijft van groot 
belang, maar Wijffels ziet dat men steeds vaker tot 
de conclusie komt dat de chronische ziekten die 
in onze samenleving zo’n grote rol spelen met een 
betere levensstijl ook zijn te voorkomen: 

‘Ik kan me dan ook voorstellen dat die goede doelen 
steeds meer investeren in preventie. Vanuit life 
sciences komt technologie beschikbaar waarmee 
mensen hun eigen gezondheid kunnen testen en 
monitoren. Als goede doelen in een vroege fase de 
samenwerking opzoeken met dit soort technologie 
en de zelfinitiatieven die in de zorg ontstaan, vinden 
ze niet alleen aansluiting bij de participatiesamen- 

leving, maar leveren ze ook een prominente  
bijdrage aan het slagen daarvan.’

Wijffels vervolgt: ‘Overgewicht is bijvoorbeeld één 
van de grootste bedreigingen voor de volksgezond-
heid. Steeds meer mensen beseffen dat als ze ver-
keerde dingen in hun lijf stoppen er ook verkeerde 
dingen gebeuren. Spring daar als sector beter op 
in, neem meer het voortouw in preventie.’

Fondsenwerving aanpassen op nieuwe 
werkelijkheid
Preventie is echter vaak niet het meest geschikt om 
op de klassieke manier fondsen mee te werven. 
Wijffels: ‘Veel goede doelen kapitaliseren daarom 
nog sterk op het “zieligheidsaspect”. Gelukkig 
vinden steeds meer van hen goede alternatieven, 
waardoor ook domeinen die minder medelijden 
opwekken aan de voorkant kunnen worden 
aangepakt. De grote ontwikkelingshulp- en natuur-
beheerorganisaties maken hier al duidelijk stappen 
in. Ze denken meer als social enterprises en gaan 
de samenwerking aan met bedrijven.’

Impactmeting en -verantwoording worden daar-
door overigens niet gemakkelijker. Hoe meet je 
preventie? En wie maakt welke impact? Het is een 

punt dat Wijffels nog graag even aansnijdt, omdat 
impact al een paar jaar een belangrijk thema is in 
het juryrapport van De Transparant Prijs. ‘We pro-
beren impactmeting en -verantwoording naar een 
hoger plan te brengen, maar zijn ook nog op zoek 
naar wat realistisch en doenlijk is. We willen hier 
met behulp van wetenschappelijke bronnen én de 
sector zelf verder onderzoek naar gaan doen.’

‘Social enterprises zijn uitingen van de hernieuwde 
beweging naar zelfwerkzaamheid en zelforganisatie’

Juryvoorzitter Herman Wijffels over de nieuwe wereld, 
zelf-doen en de impact op goede doelen 

‘Veel goede doelen kapitaliseren 
op zieligheidsaspect’
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Als mensheid maken we voor het eerst mee dat 
we met onze huidige manier van leven niet 
meer op onze planeet passen. We zien steeds 
meer tekenen dat de wereld kraakt. Toch is 
Herman Wijffels – naast juryvoorzitter van De 
Transparant Prijs ook hoogleraar duur zaamheid 
en maatschappelijke verandering – hoopvol. ‘Ik 
zie dat we op een niveau van inzicht, kennis en 
bewustzijn terecht zijn gekomen, waarmee we 
de situatie onder ogen zien en nieuwe methoden 
en technologieën ontwikkelen om beter met onze 
omgeving om te gaan. Goede doelen moeten 
daar niet alleen in meebewegen, maar ook actief 
meehelpen om verandering te realiseren.’

http://www.pwc.nl/nl/transparantprijs/index.jhtml
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PwC feliciteert winnaars

De Transparant Prijs  wordt jaarlijks 
uitgereikt aan het goede doel dat met haar 
jaarverslag donateurs het beste informeert 
over haar inspanningen van het afgelopen 
jaar. In de categorie voor grote instellingen 
heeft Wakker Dier gewonnen. Mama Alice 
wint in de categorie voor kleine instellingen  
en het Prins Bernhard Cultuurfonds krijgt 
voor haar jaarverslag de innovatieprijs.  
PwC feliciteert alle winnaars van harte.

Met De Transparant Prijs wil PwC verdere 
professionalisering van de kwaliteit en de 
transparantie van de maatschappelijke 
verantwoording door de sector stimuleren. 
De Nationale Postcode Loterij stelt 100.000 
euro aan prijzengeld ter beschikking: 
25.000 euro voor de winnaar in de categorie 
kleine fondsenwervende instellingen en 
75.000 euro voor de winnaar in de categorie 
grote fondsenwervende instellingen.

Dit jaar hebben 145 organisaties hun 
jaarverslag ingestuurd. Sinds de eerste 
week van juli heeft een team van 25 PwC-
professionals de jaarverslagen beoordeeld 
en een selectie gemaakt voor de beoordelings- 
commissie. Begin september oordeelde  
de beoordelingscommissie over de  
geselecteerde verslagen en nomineerde vier 
organisaties in de categorie grote fondsen-
wervende instellingen en drie organisaties 
in de categorie kleine fondsenwervende 
instellingen. Daarnaast nomineerde zij vier 
organisaties voor de innovatieprijs, meeste 
innovatieve verslag op het thema ‘het 
jaarverslag op een A-4 of in 3 minuten’. 

Op 19 september kwam de jurycommissie onder 
leiding van Herman Wijffels bijeen en koos de 
winnaars van de verschillende categorieën. 

De winnaars
In de categorie grote instellingen heeft weder-
om Wakker Dier gewonnen. Wakker Dier heeft 
de hoogste score behaald op impactverant-
woording. Het jaarverslag heeft een duidelijke 
samenvatting(startend vanuit de droom), een 
slimme structuur gebaseerd op input, output en 
impact waarbij Wakker Dier duidelijk aangeeft 
welke positie zij inneemt, waar zij wel tijd en  
energie aan besteedt en waaraan niet. Daarnaast 
geeft ze duidelijk aan wat wel en niet geclaimd 
kan worden (attributie vraagstuk met betrekking  

Juryoordeel prijswinnaars
tot impact). Daarbij wordt extra gewaardeerd  
dat juist een relatief kleine organisatie (kleinste 
budget van de 4 genomineerden) het voor  
elkaar krijgt een zeer transparant verslag op  
te stellen. 

In de categorie kleine instellingen heeft ook een 
organisatie die in het verleden heeft gewonnen, 
de winst van beste jaarverslag behaald: Mama 
Alice. Mama Alice heeft in de beginjaren van  
De Transparant Prijs een aantal jaar deelgenomen 
en in die periode ook gewonnen (De Transparant 
Prijs 2006). Daarna heeft zij een aantal jaar 
niet deelgenomen. Belangrijkste motivatie 
voor winst is de hoogste score op impactverant-
woording, de sterke toename ten opzichte van 
vorig jaar, duidelijk inzicht in de doelstelling en 

realisatie, een goede SWOT-analyse en een prettig 
leesbaar verslag. 

Als thema is dit jaar opnieuw het jaarverslag 
op een A-4 of in 3 minuten gekozen, omdat 
De Transparant Prijs het belang van compacte 
verantwoording wil stimuleren. De jury en 
beoordelingscommissie hebben unaniem 
gekozen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds 
als winnaar. De reden is het feit dat de film in 
slechts twee minuten een goed beeld geeft van 
wat het Prins Bernhard Cultuurfonds doet en 
uitnodigt om meer informatie in te winnen op 
de website. Termen die genoemd werden zijn: 
Keep it short and simple, creatieve infographic, 
concreet en boodschap gesimplificeerd.

PwC feliciteert Mama Alice, Wakker Dier en Prins Bernhard Cultuurfonds met het winnen van De Transparant Prijs 2014, respectievelijk in de categorieën 
kleine en grote fondsenwervende instellingen en themaprijs. Ze krijgen de prijs omdat hun jaarverslagen het meest inzichtelijk en onderscheidend zijn. 
Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij die een prijzengeld van 100.000 euro ter beschikking stelt. Het winnen van  
De Transparant Prijs is voor de drie organisaties een bekroning op de inspanningen voor meer kwaliteit van verslaggeving in de charitatieve sector.  
Een prestatie om trots op te zijn!

De winnaars van
De Transparant Prijs 2014

© 2014 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 3412089) Alle rechten voorbehouden.
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Een positieve stimulans 
Iets winnen is fun, dat weten wij bij de Loterij 
heel goed en zien we iedere keer weer. Maar 
ook het winnen van De Transparant Prijs is leuk. 
Een positieve stimulans. En het is belangrijk, 
zeker voor goede doelen. Via hun jaarverslag 
geven zij op een toegankelijke en vaak verfris-
sende manier informatie en inzicht en laten zij 
aan hun donateurs zien wat er met het ont-
vangen geld is gedaan. Het vertrouwen in de 
juiste inzet van dat geld is en blijft bijzonder 
belangrijk. Goededoelenorganisaties bestaan 
dankzij mensen die in deze initiatieven geloven 
en ze steunen. Met raad en daad, of met geld. 
En natuurlijk dankzij de mensen die op een 
goede dag besloten actie te ondernemen en zich 
gingen inzetten voor een betere wereld.

De Nationale Postcode Loterij draagt graag bij 
aan het werk van die vaak vooruitstrevende en 
visionaire organisaties van burgers. En daarmee 
aan De Transparant Prijs: met deze samen-
werking tussen PwC en de Postcode Loterij 
onderstrepen we het belang dat wij hechten 
aan overtuigende en open communicatie van 
goededoelenorganisaties, groot en klein. De 
Nationale Postcode Loterij stelt daarom 25.000 
euro beschikbaar voor de winnaar bij de kleine 
fondsenwervende instellingen en 75.000 euro 
voor de winnaar bij de grote fondsenwervende 
instellingen.

Ik ben blij dat de genomineerde goede doelen 
voor De Transparant Prijs weer op een profes-
sionele en inspirerende wijze inzicht in hun 
(vernieuwende) activiteiten geven. Dat komt 
uiteraard de hele sector ten goede. Het werk 
van de goede doelen is onontbeerlijk; zij doen 
het werk waar de individuele burger niets aan 
kán doen en de overheid niets aan wíl doen. In 
het maatschappelijk middenveld zit een enorme 
kracht. Het is mooi deze te laten zien. En fun!

Over de Nationale Postcode Loterij – de samenleving wint altijd

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen. Inmiddels 
spelen 2,5 miljoen Nederlanders mee met de loterij. Zij maken maandelijks kans op  
honderdduizenden prijzen. Tegelijkertijd steunen de deelnemers goede doelen, omdat de 
helft van de lotprijs bestemd is voor 90 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van 
de Postcode Loterij is ruim 4 miljard euro aan mens en natuur gegeven. UNICEF, het Wereld 
Natuur Fonds, Amnesty International, Natuurmonumenten, Artsen zonder Grenzen en vele 
andere organisaties ontvangen elk jaar steun. Sinds 2005 is het format van de Postcode  
Loterij ook actief in het Verenigd Koninkrijk en Zweden, waar de People’s 
Postcode Lottery en de Svenska PostkodLotteriet fondsen werven voor 
goede doelen. In Nederland werkt de Nationale Postcode Loterij samen 
met de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij binnen de Goede Doelen 
Loterijen. Novamedia/Postcode Loterijen is de 2e grootste private geld-
gever aan goede doelen ter wereld. www.postcodeloterij.nl

Transparantie is fun!
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Transparantie is niet alleen  
belangrijk, het is ook leuk!  
Ik kom hierop omdat we bij de  
Postcode Loterij werken met het 
motto ‘Making good citizenship 
fun’. De deelnemer vindt het leuk 
om mee te spelen, kans te maken 
op aantrekkelijke prijzen en  
tegelijkertijd bij te dragen aan  
een mooiere wereld. Het eigen  
belang met het algemeen belang  
verbinden. Dat is fun!

Boudewijn Poelmann
Directievoorzitter Nationale Postcode Loterij

www.postcodeloterij.nl
http://www.pwc.nl/nl/transparantprijs/index.jhtml
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Jaarverslag heeft waarde door reflectie 
en externe toetsing
De waarde van het jaarverslag is voor een goed 
doel vooral een unieke kans om te reflecteren op 
de bereikte resultaten en de voornemens voor 
de toekomst en wijzigingen in strategie en visie 
te communiceren. De 24/7 communicatie via 
website, Facebook en Twitter heeft veelal een meer 
informerende of actiegerichte focus en biedt minder 
ruimte om het geheel aan activiteiten te beschou-
wen. Daarnaast is het voor gevers waardevol dat 
de jaarrekening door een accountant wordt gecon-
troleerd wat zekerheid toevoegt aan de informatie. 

Het jaarverslag blijft van waarde voor belangheb-
benden, mits de inhoud compact en communica-
tief is en een duidelijke focus heeft op de impact-
verantwoording. Daarbij is wel relevant dat voor 
de verantwoording een vorm wordt gekozen die 
de mogelijkheden van 24/7 communicatie benut.

Drie trends die relevant zijn voor de toekomst 
van de verslaggeving

1. Focus moet liggen op impactverantwoording. 
Alles wat in het jaarverslag van een goed doel is 
opgenomen, moet een relatie hebben met de  
impact die een goed doel wil hebben en heeft 
gerealiseerd. Heeft de organisatie waargemaakt 
wat zij beloofd heeft? Strategie, governance, 
risicomanagement, toekomstinformatie, fondsen-
wervingsbeleid en prestaties op people, planet en 
profit moeten een focus hebben op de bereikte 
resultaten (gedachtengoed van Integrated Reporting).

Hierbij dient voor het woord ‘impact’ gezocht te 
worden naar een nieuwe context die een betere 
lading geeft en waarbij ook duidelijk is wanneer de 
impactverantwoording goed genoeg is. Uiteindelijk 
gaat het om maatschappelijke waardecreatie, 

Toekomst van de verslaggeving
wat voegt het goede doel toe en in hoeverre is het 
goede doel erin geslaagd stappen voorwaarts te 
zetten in het realiseren van de eigen doelstelling. 

2. Meer gebruik maken van 24/7 communicatie 
middelen. 
Dit betreft deels techniek die het mogelijk maakt 
om 24/7 te communiceren, maar zeker ook  
visie en strategie (welke communicatiemix zet  
je in). Zonder een heldere communicatie zal een  
inhoudelijk goede impactverantwoording niet 
landen. Vandaar dat organisaties website en  
social media steeds vaker gaan gebruiken om 
verantwoording af te leggen. 

Communicatie vindt feitelijk het hele jaar door 
plaats, waarbij gebruikers de mogelijkheid hebben 
om te reageren en zelf aan kunnen geven welke 
informatie voor hen relevant is. Door de overvloed 
aan informatie wordt het goed structureren van de 
informatie steeds belangrijker. 

Het jaarverslag van de toekomst wordt online op 
1 januari geopend en gedurende het jaar voortdurend 
bijgewerkt – inclusief reacties van donateurs – en 
sluit op 31 december. Aan de online verantwoord-
ing wordt dan nog een overall-reflectie op het 
afgelopen jaar toegevoegd en de financiële cijfers 
die gedurende het jaar inzichtelijk waren, worden 
definitief gemaakt en online geplaatst. 

3. Last but not least. Verslaggeving moet compact 
zijn en passie hebben. 
Wij hebben gemerkt dat de afgelopen jaren een 
trend naar steeds omvangrijkere jaarverslagen is 
ontstaan. De Transparant Prijs wil compactheid 
stimuleren met een themaprijs voor: ‘Jaarverslag 
op een A-4 of in 3 minuten’. Het is verheugend te 
zien dat veel goede doelen enthousiast met dit 
thema aan de slag zijn gegaan. 

Passie wordt vooral overgebracht door ‘story 
telling’ – anderen laten zien en horen wat de 
activiteiten en projecten van het goede doel aan 
impact maken op de doelgroep. Door mensen aan 
het woord te laten die zelf hebben ervaren wat 
de projecten aan impact hebben gehad, zal passie 
zichtbaar worden voor een donateur.

Transparantie is het DNA van openheid voor 
leren, verbeteren en kennisdelen
De Transparant Prijs zelf is voor de goededoelen-
sector een kans om te laten zien hoe het is gesteld 
met de transparantie van de bestedingen van de 
euro’s die de donateur heeft gegeven. Voor de 
deelnemers biedt De Transparant Prijs een leer-
effect vanuit het juryrapport dat reflectie geeft 
op leer- en verbeterpunten. Tegelijk ontstaat door 
het delen van best practices ook de kans om van 
elkaar te leren en dat werkt veel stimulerender dan 
door middel van extra regels transparantie af te 
dwingen.

Voor komend jaar willen we beoordelen of de pilot 
rondom 24/7 communicatie op website, Facebook 
en Twitter op te schalen is en van waarde is voor 
goede doelen. Ook zullen wij afstemming met 
goede doelen zoeken om beter in beeld te krijgen 
wat voor hen relevant is en waar De Transparant 
Prijs op in kan spelen. Daarnaast willen we met 
impactexperts en goede doelen een volgende stap 
zetten door concreter te maken welk niveau van 
verantwoording goed genoeg is voor een publieks-
verantwoording.

Transparantie van verslaggeving is sterk 
verbeterd. De Transparant Prijs heeft de 
afgelopen 10 jaar bijgedragen aan de  
professionalisering van de verslaggeving  
van goededoelenorganisaties. Dit blijkt uit 
de kwaliteit van de verslaggeving die we 
jaarlijks beoordelen. Publieksvertrouwen 
vraagt meer dan een transparante verant
woording. Vertrouwen moet je elke dag 
waarmaken en vraagt om voorbeeldgedrag: 
‘walk the talk’ en om transparante communi
catie gedurende het jaar.

Jaarverslagen worden echter steeds minder 
gelezen.  Voor goede doelen is 24/7 com
municatie belangrijker geworden dan één 
keer per jaar een jaarverslag te publiceren. 
Wat is naar de toekomst toe de waarde van 
het jaarverslag en welke trends zijn voor de 
toekomst van het jaarverslag relevant? 

Inhoud  Algemeen De sector in  Nieuwe vormen  Trends en  Scores
    geld uitgedrukt  van goed doen  uitkomsten

Wim van Ginkel 
Senior Director PwC / initiatiefnemer 
en projectleider De Transparant Prijs

http://www.pwc.nl/nl/transparantprijs/index.jhtml
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Financiën: Cijfers van de sector
Deelnemers representeren 73% van sectorinkomsten
Het percentage inkomsten van de deelnemers aan De Transparant Prijs ten opzichte van de totale 
sectorinkomsten is licht toegenomen ten opzichte van voorgaand jaar. Met 2,6 miljard euro inkom-
sten in 2013 representeerden de deelnemers circa 73 procent van de sector-inkomsten. We hebben 
hierbij als sectorgegevens de CBF-cijfers 2012 genomen, omdat de gegevens over 2013 nog van 
minder dan 150 organisaties bekend zijn bij het CBF.

Groei komt van subsidies van overheden
De baten uit eigen fondsenwerving zijn in 2013 licht toegenomen ten opzichte van 2012. De tradi-
tionele inkomstenbronnen als collecte en contributies laten een verdere daling zien. De goededoel-
enorganisaties weten deze daling te compenseren met innovatieve manieren van fondsenwerving 
en communicatie, zoals events en social media acties. Tegenvallend zijn de inkomsten uit sponsor-
ing. Veel organisaties zetten vol in op sponsoring, maar dat leidt nog niet tot de gewenste opbreng-
sten. Een andere groeimarkt voor de toekomst zijn nalatenschappen, waar in 2013 een groei in de 
opbrengsten is te zien van 15 procent ten opzichte van 2012.

Eigen fondsenwerving stijgt licht, opnieuw afname van baten traditionele fondsenwerving

Een nadere analyse van de inkomsten uit eigen fondsenwerving (met name onder het publiek) laat 
zien dat de collecte-inkomsten en contributies onder druk staan en afnemen.

Sterke toename van de bestedingen aan de doelstelling in lijn met stijging van subsidieopbrengsten
Uit de analyse van de kosten eigen fondsenwerving blijkt dat bij veel organisaties, net als voorgaand 
jaar, extra inzet van eigen wervingsactiviteiten nodig was om de baten eigen fondsenwerving op 
peil te houden (gewogen gemiddelde). Toch zijn de totale kosten werving baten niet gestegen, 
terwijl verwacht werd dat door de extra inspanningen om overheidssubsidies binnen te halen deze 
lasten wel zouden stijgen. De individuele rapportages geven een gemiddelde van de categorie Klein 
van 5,4 procent en van categorie groot van 15,6 procent voor het percentage kosten eigen fondsen-
werving. Hieruit blijkt dat de grote organisaties gemiddeld meer geld besteden aan fondsenwerving.

De kosten van beheer en administratie zijn gelijk gebleven ten opzichte van voorgaand jaar. Dit 
percentage is berekend door de totale kosten beheer en administratie te delen door de totale lasten 
van de deelnemers (gewogen gemiddelde).

Bestedingen

Bestedingen aan doelstelling
Kosten werven baten
Kosten beheer en administratie
Totaal lasten / bestedingen

Bestedingsratio (bestedingen aan doelstelling / totale baten)
Bestedingsratio (bestedingen aan doelstelling / totale lasten)
Kosten eigen fondsenwerving (kosten fondsenwerving / baten 
eigen fondsenwerving
Kosten beheer & administratie / totaal lasten

2.446.784
164.052

88.897
2.723.276

78,5%
80,8%

13,9%
5,7%

2.283.985
162.496

88.591
2.559.576

82,3%
82,3%

13,2%
5,6%

7%
1%
0%
6%

2013
x € 1.000

2012
x € 1.000

Mutatie
in %

Baten uit eigen fondsenwerving

Collecten
Donaties en giften
Contributies
Sponsoring
Nalatenschappen
Eigen loterijen en prijsvragen
Verkoop goederen
Overige baten uit eigen fondsenwerving

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

57.365
547.972

88.860
18.264

222.126
14.298
22.819
51.599

------------
1.023,303

60.090
540.566

90.583
18.381

192.410
13.874
20.424
49.339

------------
985.667

-/-5%
1%

-/-2%
-/-1%
15%

3%
12%

5%

4%

2013
x € 1.000

2012
x € 1.000

Mutatie
in %

Totale baten

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Baten uit belegingen
Overige baten

Totaal baten
Groei baten 2013 - 2012
Groei in %

1.023.303
114.740
381.608

1.181.869
85.036
48.812

-------------
2.835.368

295.927
+11,7%

985.667
92.686

346.127
1.005.633

106.745
56.583

-------------
2.539.441

4%
24%
10%
18%

-/- 20%
-/-14%

2013
x € 1.000

2012
x € 1.000

Mutatie
in %

Opbouw reserves en fondsen

Reserves
Fondsen

Totaal reserves en fondsen

1.484.931
581.859

-------------
2.066.790

1.559.260
627.770

-------------
2.187.030

74.329
45.911

-------------
120.240

5%
8%

-------------
6%

2012
x € 1.000

2013
x € 1.000

Verschil % Verschil
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Cijfers 2013 laten op totaalniveau nog geen krimp zien, maar de  
verwachting voor de toekomst is dat deze krimp wel gaat komen

Vermogenspositie van de deelnemers neemt met 6% toe door lagere bestedingsratio’s
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Stijging totale baten
Dit jaar zien we de baten van diverse deelnemers fors stijgen, vooral bij organisaties werkzaam in de 
internationale hulpverlening. De toename van de baten van het Leger des Heils en De Zonnebloem 
kan grotendeels worden toegeschreven aan de toename van nalatenschappen. Bij de rest van de 
top-10 wordt het overgrote deel van de stijging veroorzaakt door de stijging van de subsidiebaten. 
Dit komt mede doordat een aantal internationale hulporganisaties meer bestedingen deden uit  
beschikbaar gestelde MFS-middelen. Daarnaast is bij een aantal grote internationale hulporganisaties 
zichtbaar dat zij nieuwe vormen van overheidssubsidie vinden bij buitenlandse overheden.

Stijging baten uit subsidies
Afgelopen jaar zijn de baten uit subsidies van onze deelnemers gestegen van 1,0 miljard euro naar 
1,2 miljard euro. Bij nadere analyse van de top-20 subsidie-ontvangende deelnemers (stijging van 
0,9 miljard euro in 2012 naar 1,1 miljard euro in 2013) is gebleken dat de toename van 182 miljoen 
euro verklaard kan worden door een toename van de baten uit MFS2 (26 miljoen euro) en een 
toename van overige subsidies (156 miljoen euro).

Stijging baten uit nalatenschappen
De baten uit nalatenschappen van de deelnemers zijn gestegen van 192 miljoen euro naar 222 miljoen 
euro. De top-10 van de deelnemers haalt 65 procent (2013: 61 procent) van de totale baten uit 
nalatenschappen. Vooral bij het Leger des Heils en De Zonnebloem zijn flinke stijgingen te zien door 
de ontvangst van een grote nalatenschap.

Daling baten collecte
Bij de collecte zien we een daling van totale baten in 2014 van 2,7 miljoen euro. Deze daling wordt 
volledig veroorzaakt door de organisaties die het hoogste bedrag aan baten uit collecten vertegen-
woordigen. De 10 organisaties met de hoogste collecteopbrengsten in 2013 representeren namelijk 
bijna 80% van de totale baten uit collecte van alle deelnemers. Vooral KWF Kankerbestrijding en de 
Brandwonden Stichting laten dit jaar een sterke daling zien.

Top-10 grootste stijgers (*€ 1.000)
Cordaid
Oxfam Novib
Vereniging Artsen Zonder Grenzen
Hivos
CARE
Stichting Leger des Heils
Het Nederlandse Rode Kruis
Nationale Vereniging De Zonnebloem
Vereniging Natuurmonumenten
Greenpeace
Totaal
Alle deenemers
Aandeel top-10

2014
181.054
206.855
202.357
135.888
32.039

345.100
94.356
31.977

124.255
28.827

1.382.708
2.835.368

49%

2013
129.345
156.386
172.158
115.827
13.908

331.200
81.984
24.074

117.274
22.398

1.164.554
2.539.441

46%

Verschil
51.709
50.469
30.199
20.061
18.321
13.900
12.372
7.903
6.981
6.429

218.344
295.927

74%

%Verschil
40%
32%
18%
17%

132%
4%

15%
33%
6%

29%

Top-10 collecte (•€ 1.000)
Kerk in Actie
Stichting KWF Kankerbestrijding
Nederlandse Hartstichting
Reumafonds
Astma Fonds
Nederlandse Brandwonden Stichting
Het Nederlandse Rode Kruis
Vereniging Amnesty International
Stichting Alzheimer Nederland
Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton
Totaal
Alle deelnemers
Aandeel top-10

2014
20.098

6.400
3.813
3.224
2.780
2.253
1.908
1.715
1.527
1.486

45.204
57.365

79%

2013
20.469

7.600
4.011
3.473
3.048
2.617
1.868
1.723
1.645
1.527

47.981
60.090

80%

Verschil
-371

-1.200
-198
-249
-268
-364

40
-8

-118
-41

-2.777
-2.725

%Verschil
-2%

-16%
-5%
-7%
-9%

-14%
2%
0%

-7%
-3%

Top-10 nalatenschappen (*€ 1.000)
Stichting KWF Kankerbestrijding
Stichting leger des Heils
Nationale vereniging De Zonnebloem
Nederlandse Hartstichting
Het Nederlandse Rode Kruis
Vereniging Artsen Zonder Grenzen
Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Stichting Cordaid
Vereniging Natuurmonumenten
Totaal
Alle deelnemers
Aandeel top-10

2014
38.950
20.000
14.489
12.777
12.491
10.398
10.178

9.320
7.648
7.330

143.581
222.126

65%

2013
33.453
10.100

3.893
13.900
12.198

9.602
9.618
6.108

10.975
8.003

117.850
192.410

61%

Verschil
5.497
9.900

10.596
-1.123

293
796
560

3,212
-3,327

-673
25.731
29.716

%Verschil
16%
98%

272%
-8%
2%
8%
6%

53%
-30%

-8%
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Belemmert 25% norm innovatie in 
fondsenwerving?
Goede doelen met een CBF-keurmerk mogen 
over een periode van drie jaar gemiddelde maxi-
maal 25 procent van de totale baten van eigen 
fondsenwerving besteden aan fondsenwerving 
van die middelen. Deze richtlijn is bedoeld om 
goede doelen te stimuleren effectief middelen in 
te zetten bij het binnenhalen van (nieuwe) geld-
stromen. Het publiek kent deze norm. De vraag is 
echter wat een donateur hiervan weet. Wekt de 
norm niet een vals gevoel van zekerheid en  
“het zit goed, want onze kosten zijn lager dan  
de norm”.

Misschien is het ook een norm die relevant 
blijft omdat we geen norm hebben over de 
impact van de bestedingen en dat we daarom 
maar gebruik maken van normen die op de 
kosten betrekking hebben. Hierdoor blijven ook 
de directeursbeloning en de overheadkosten 
aandacht vragen. Het risico is dat de focus op 
kostennormen en richtlijnen, hoe nuttig ook om 
uitwassen te voorkomen, de aandacht afhouden 
van de impactverantwoording.

Goede doelen worden door de norm wel ge-
stimuleerd na te denken over de kosten-baten 
van de fondsenwerving. Echter, in een tijd 
waarin traditionele verdienmodellen onder 
druk staan en innovatie vereist is, is het de 
vraag of de goededoelensector geholpen is met 
een dergelijke norm. Sterker: is het mogelijk dat 
de norm ervoor zorgt dat innovatie belemmerd 
wordt en minder inkomsten voor het goede doel 
beschikbaar komen?

Trend van meer diversiteit in opbrengsten en 
druk op baten van het publiek
De inkomsten uit traditionele vormen van fondsen-
werving laat een dalende trend zien. Collecten-
opbrengsten worden lager en donateurs binden 

Maximum percentage kosten eigen fondsenwerving: Nuttig of gedateerd?
zich minder (lang) aan een bepaald goed doel. 
Als gevolg daarvan zijn innovatieve oplossingen 
nodig om (nieuwe) donateurs te binden.  
Innovatie kost echter geld en sommige goede 
doelen komen boven de 25 procent norm.  
En daarnaast is de vraag wat het nut van de 25 
procent norm nog is, die oorspronkelijk bedoeld 
was als waarborg voor het publiek.

One size fits all?
Tevens kan de vraag gesteld worden of één 
percentage voor de hele sector wel passend is. 
De huidige ‘one size fits all’ benadering voor de 
gehele goededoelensector lijkt niet helemaal 
passend, kijkend naar de grote verschillen qua 
gemiddelde percentage kosten eigen fondsen-
werving per subsector. Waar de subsector 
‘gezondheidszorg’ gemiddeld uitkomt op een 
percentage van 19 procent, is dit voor ‘cultuur 
en welzijn’ slechts 16 procent, ‘internationale 
hulpverlening’ 11 procent en ‘natuur en milieu 
14 procent. 

Kostennorm relevant voor de donateur?
Last but not least is het de vraag hoe groot de 
noodzaak voor een maximumpercentage kosten 
eigen fondsenwerving is vanuit het perspectief 
van de donateur. In het verleden heeft de  
Nederlandse donateur meerdere malen bewezen 
kritisch te zijn en los van percentages vraagtekens 
te stellen bij de wijze waarop goede doelen hun 
geld besteden. Niet-transparante communicatie 
rondom de wijze waarop gelden worden 
besteed, hebben meerdere malen grote gevolgen 
gehad voor verschillende goede doelen. 

Door de beoordeling van wat acceptabel is neer 
te leggen bij de donateur, verminderen goede 
doelen de druk om resultaten zo te sturen dat 
deze passen binnen het geldende percentage. 
Daarnaast wordt de vrijheid om te investeren in 
innovatie vergroot. 

Is het niet beter om donateurs zelf te laten  
bepalen wat ze teveel vinden? Een verandering 
van een 25 procent norm naar een transparantie- 
eis om informatie te geven over de kosten van 
de werving past beter in een veranderende 
omgeving. Goede doelen kunnen door het 
principe van comply or explain zelf communi-
ceren met het publiek. In een wereld met 24/7 
communicatie worden uitwassen met een tweet 
publiek gemaakt. Hier kan geen toezichthouder 
tegenop.

Maarten Elshout
Assistant Manager Assurance

Gezondheidszorg

Natuur & Milieu

Welzijn & Cultuur

Internationale hulpverlening

49%

29%

14%

0%

6% 2%

92%

3% 5%

Baten Lasten

1% 1%

32%

12%

7%

47%

91%

3%
6%

Baten Lasten

15%
62%

18%

5% 0%

0%

83%

4%

13%

Baten Lasten

0%

37%

23%

26%

5%
9%

87%

4%
9%

Baten Lasten

De goede doelen in de subsectoren 
‘gezondheidszorg’ en ‘natuur en milieu’ 
zien hun baten vooral uit eigen fondsen- 
werving komen. ‘Internationale 
hulpverlening’ en ‘cultuur en welzijn’ 
worden grotendeels gefinancierd door 
subsidies van overheden. De kosten 
‘beheer en administratie’ en kosten 
‘werving baten’ liggen het laagst in  
de subsectoren ‘internationale hulpver-
lening’ en ‘welzijn en cultuur’.  
De kosten ‘beheer en administratie’  
zijn het hoogst in de subsector ‘gezond-
heidszorg’.

Baten

Eigen fondswerving
Acties derden
Gezamenlijke acties

Lasten

Besteding aan de doelstelling
Kosten werving baten
Kosten beheer en administratie

Overheden
Beleggingen
Overige
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Wij merken dat veel goede doelen ondernemen-
der willen worden en proefdraaien met nieuwe 
verdienmodellen om inkomsten te genereren. 
De bestedingen worden meer en meer als  
investering gezien met prestatieafspraken en 
steeds minder als gift. In de cijfers van de deel-
nemende goededoelenorganisaties van 2013 
zien we deze trend nog niet terug. We zien wel 
dat baten uit collecten en contributies jaarlijks 
verder afnemen, maar nog geen stijging van 
andere vormen van fondswerving (sponsoring 
door bedrijfsleven en verkoop van goederen). 
Dit jaar zien we wel een toename van nalaten-
schappen, waaruit door de verdere vergrijzing 
van Nederland ook de komende jaren veel baten 
zijn te verwachten.

…maar zijn daarmee nog geen 
social enterprise
Wij merken dat ook social enterprises in 
opkomst zijn als nieuwe vorm van goed doen. 
Social enterprises zijn een nieuwe categorie 
organisaties die als hoofddoel een maatschap-
pelijk probleem oplossen of aankaarten, en dit 
op een ondernemende manier doen. Het verschil 
met de goede doelen is met name dat deze social 
enterprises niet gefinancierd worden, maar 
dat zij zelf een product verkopen of een dienst 
leveren waarmee geld wordt verdiend. Een goed 
doel in de traditionele definitie doet een beroep 
op de publieke offervaardigheid en de ontvangen 
giften en donaties zijn vrijwillig afgestaan en 
vormen geen of geen evenredige tegenprestatie 
voor geleverde goederen of diensten.

Tevens zien we ook overeenkomsten. Wij zien 
dat goede doelen steeds meer hybride verdien-

Meer impact door social enterprises? 
Over nieuwe vormen van goed doen en de verbinding 
tussen goed doel en social enterprise

modellen hebben met inkomsten uit giften en 
donaties en in toenemende mate zoeken naar 
inkomsten die een tegenprestatie zijn voor 
geleverde producten of diensten. Ook zijn vele 
vormen van samenwerking bekend tussen 
goede doelen, overheid en bedrijfsleven. Voor-
beelden van deze samenwerkingsverbanden zijn 
Cordaid en Enviu, Natuur & Milieu die zonne-
panelen gaat verkopen en de Nierstichting die 
een samenwerking met het bedrijfsleven zoekt 
voor de ontwikkeling van de inplanteerbare 
kunst-nier. In deze samenwerkingsverbanden 
vraagt men in toenemende mate om inzicht in 
hoe de kerntaken van de organisatie hebben 
bijgedragen aan het maatschappelijk nut. 

Levert alleen ondernemender worden 
meer impact op… 
Goed doel en social enterprise kunnen elkaar 
versterken vanwege de overeenkomsten. De 
concurrentie neemt toe en een euro kan maar 

één keer worden uitgegeven. Het gevolg is dat 
de overheid en andere financiers steeds vaker 
vragen naar de impact van de activiteiten en 
wat de organisatie daadwerkelijk heeft bereikt. 
Zowel goede doelen als social enterprises 
moeten kunnen aantonen wat hun waardecre-
atiemodel en impact is. Transparantie is voor 
beide relevant om vertrouwen te krijgen en te 
behouden van stakeholders.

Deze moeilijke tijden vragen nieuwe manieren 
van denken en doen. Traditionele inkomsten-
vormen zullen vervangen moeten worden 
door nieuwe vormen van fondsenwerving. Een 
relevante vraag aan goede doelen is wat meer 
ondernemend werken voor hen betekent en 
of een andere manier van werven en besteden 
meer impact oplevert. De werkwijze van social 
enterprises kunnen hierbij als inspiratiebron 
dienen om met een ander denkkader naar de 
eigen organisatie te kijken.

Markt responsible business

Inhoud  Algemeen De sector in  Nieuwe vormen  Trends en  Scores
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Goede doelen worden ondernemender…

De maatschappij verandert. Bedrijven die 
volledig gericht waren op het creëren van 
financiële waarde gaan ook niet-financiële 
doelstellingen nastreven. En goede doelen 
worden ondernemender en gaan steeds meer 
resultaatgericht werken. De reden voor het 
opschuiven van impact only naar impact first 
is de terugtrekkende overheid en de verand-
erende donateur. Tegenwoordig is de loyaliteit 
van de donateur minder groot. De donateur 
is een consument geworden in de supermarkt 
van goede doelen. Hierdoor ontstaan diverse 
nieuwe vormen van fondsenwerven.

Anne Kemeling
Senior Manager Sustainability & Responsible
Governance

Grants
only, no
trading

Grants
and
trading

Potentially
sustainable 
> 75
trading
revenue

Breakeven
all income
from
trading

Profit
surplus
reinvested

Profit
distributing
socially
driven

CSR
company

Mainstream
market
company

Company
allocating
percentage
to charity

Financial ValueSocial Value

Charities Social Enterprises Traditional business

Impact only Finance firstImpact first
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…of zijn er andere relevante aspecten om meer 
ondernemend te worden?
De wereld verandert. Organisaties moeten zich 
continu aanpassen aan veranderende omstan-
digheden en dat betekent continu verbeteren en 
vernieuwen. Een periode waarin de organisatie 
in rust kan werken en waarin men wacht op een 
mogelijke volgende verandering wordt steeds 
korter. Wendbaarheid is belangrijk en gaat over 
het vermogen om kansen te benutten die zich 
aandienen door veranderingen in de omgeving. 
Een aantal aspecten is hierbij relevant:
• Gericht te zijn op de markt en omgeving.  
 Elk goed doel is onderdeel van een keten.   
 Openstaan voor signalen uit uw omgeving  
 en hierop inspelen is belangrijk. Tegelijk 
 kunt u ook zelf initiërend zijn in het realiseren  
  van veranderingen. Belangrijk hierin is tevens  
  het in gesprek blijven met de stakeholders/ 
 belanghebbende van uw organisatie.
• “Tone at the top and walk the talk”. Het is  

 essentieel dat intern ‘alle neuzen dezelfde   
 kant op staan’ en beslissingen die genomen 
  worden in lijn liggen met de strategie/visie 
  van de organisatie. Besluitvorming,  
 activiteiten, communicatie en gedrag dienen  
 ‘aligned’ te zijn.
• Verandervermogen en flexibiliteit. 
 Een bedrijfscultuur met een wil en houding 
  die openstaat voor verandering is belangrijk.  
  In plaats van een hiërarchische, bureau-  
 cratische en topdown gestuurde organisatie,  
 worden taken, verantwoordelijkheden en 
  bevoegdheden zo laag mogelijk in de  
 organisatie belegd en gedelegeerd naar  
 kleine resultaatgerichte eenheden en  
 zelfsturende teams. 
• Te beschikken over flexibele processen en IT. 
 Rigide bedrijfsprocessen en inflexibele IT-
 systemen zijn vaak grote obstakels voor het 
 snel kunnen doorvoeren van veranderingen   
 of benutten van marktkansen.

Goed doen is niet langer voorbehouden 
aan de ‘traditionele’ goede doelen als KWF, 
UNICEF of Greenpeace. Social enterprises 
willen eveneens impact realiseren, maar dan 
op een meer ondernemende manier. PwC is 
het afgelopen jaar een samenwerking gestart 
met Social Enterprise NL van Willemijn 
Verloop en Mark Hillen, waarbij wij onze 
kennis en expertise inzetten om social 
enterprises te laten groeien en bloeien. 
Onlangs zijn drie social enterprises namelijk 
Amplino, OOPOEH en CTalents in het Social 
Impact Lab geselecteerd voor een intensief 
begeleidings-traject en financiering om hun 
initiatief te laten groeien.

PwC merkt dat social enterprises nog 
zoekende zijn naar de juiste manier om met 
hun belanghebbenden te communi-ceren. 
Wat laat je wel zien en wat niet? Mag het 
publiek inzicht hebben in omzet, resultaat en 
vermogenspositie of is dit het geheim van de 
ondernemer? Zij kunnen wat dat betreft nog 
veel leren van de goededoelensector. 

Onderzoek bij vijf social enterprises
Dit jaar is onderzoek gedaan naar de 
transparantie van social enterprises, met 
als doel best practices in beeld te brengen 

PwC helpt ook social enterprises 
met transparantie

en hen te stimuleren na te denken over 
wat een transparante verantwoording hen 
kan brengen. In het eerste jaar hebben vijf 
van de twintig aangeschreven organisaties 
deelgenomen aan het onderzoek. De reden 
voor niet deelnemen is het feit dat veel 
organisaties nog geen jaarverslag opstellen  
of het jaarverslag nog niet gereed is.  
De vijf deelnemende organisaties waren heel 
verschillend in omvang en soort activiteiten.

De belangrijkste uitkomsten uit het 
onderzoek zijn dat de deelnemende social 
enterprises allemaal het belang van 
verslaggeving zien, maar ze nog zoeken naar 
de vormgeving. De kleinere organisaties 
gebruiken vooral internet om hun impact en 
waardecreatieproces te tonen en stellen een 
lean en mean jaarrekening op volgens de 
minimale vereisten. De grotere deelnemende 
organisaties hebben daadwerkelijke (sociale) 
jaarverslagen die ook beschikbaar zijn via het 
internet. Maar deze verslagen kunnen nog 
veel aan kracht winnen. Wel merken we dat 
de verslagen prettig lezen en kort en bondig 
zijn. Daar kan menig goed doel dan weer iets 
van leren.
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145
jaarverslagen

33 interactieve
jaarverslagen

8294
pagina’s

19
screeners

2970
uur

1 projectleider
7 kernteamleden

5 beoordelings-
commissieleden

5
juryleden

3
winnaars!

klein

innovatie

groot

Beoordelingsproces 2014
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Ieder jaar wordt door goededoelen
organisaties ruim 4 miljard euro uitgegeven 
aan allerlei mooie en indrukwekkende doelen. 
Wij zien dat de sector in vaak moeilijke 
omstandigheden ongelooflijk goed en hart
verwarmend werk doet, waarbij resultaten 
worden bereikt waar we als Nederland bu
itengewoon trots op kunnen zijn. Tegelijk is de 
beeldvorming in de media veelal gebaseerd op 
schandalen en het salaris van de directeur. Het 
is tijd voor een Nationale Goede Doelen Dag 
waarop de sector haar impact kan tonen.

De goededoelensector is een sector van hoop  
en verwachting. Mensen geven zolang ze er  
vertrouwen in hebben dat goede doelen met 
hun donatie de wereld beter maken, dat hun  
bijdrage zin heeft. Al vele jaren investeren 
goede doelen in een betere communicatie en 
onderzoeken zij methoden om de impact van 
hun activiteiten beter inzichtelijk te maken. 
Vanuit De Transparant Prijs hebben we de focus 
van onze toetsing gelegd op de impactverant-
woording. Maar als we impact echt zichtbaar 
willen maken voor het publiek, moeten we 
meer doen dan alleen een jaarverslagprijs 
organiseren. De Nationale Goede Doelen Dag 
wil de bereikte resultaten van de 4 miljard euro 
geefgeld zichtbaar maken voor Nederland. 

Wat is het idee? 
Een dag waarop de resultaten van goede doelen 
centraal staan. Een dag waarbij Nederland trots 
is dat we ruim 4 miljard euro hebben bijgedra-
gen aan een betere wereld. Wij laten op deze 
dag aan de samenleving zien wat er is bereikt. 
Tegelijkertijd mogen op deze dag ook open en 
eerlijk de dilemma’s en kwetsbaarheden van 
goededoelenorganisaties en de complexiteit 
van de praktijk worden getoond. Het is onze 

Nationale goede doelen dag: een trotser 
Nederland op resultaten van goede doelen 

ambitie om samen met de sector, media en het 
bedrijfsleven de Nationale Goede Doelen Dag te 
realiseren. 

Wat gebeurt er op Nationale Goede Doelen Dag?
• De media (kranten, tv, radio, internet)  
 besteden uitgebreid aandacht aan wat goede  
 doelen hebben bereikt.
• Bekende en onbekende Nederlanders laten   
 zien waarom ze geven en betrokken zijn.  
 Ze delen hun verhalen en dromen. We nemen  
 geen genoegen met armoede, misbruik en   
 uitbuiting van kinderen, ziekte et cetera.
• Medewerkers van goede doelen trekken erop  
 uit  naar de scholen in Nederland om te  
 vertellen wat er is bereikt. 
• Scholieren zetten acties op en halen geld op   
 voor goede doelen.
• De Transparant Prijs wordt uitgereikt aan  
 het goede doel met de meest transparante  
 verantwoording.
• Iedere Nederlander kan door middel van  
 ‘payroll giving’ de waarde van een dag arbeid  
 aan een goed doel naar keuze geven. Stel dat  
 1 miljoen mensen meedoen met een  
 gemiddelde waarde van 150 euro levert dat   
 150 miljoen euro op.

De Nationale Goede Doelen Dag is een dag 
waarop iedere Nederlander van klein tot groot 
zich afvraagt: wat kan ik doen en hoe kan ik 
bijdragen? De Nationale Goede Doelen Dag 
komt er alleen als goede doelen met elkaar de 
schouders eronder zetten en hun commitment 
afgeven om deze dag te realiseren. Wie doet er 
mee? 

Wim van Ginkel
Senior Director PwC / initiatiefnemer 
en projectleider De Transparant Prijs

Inhoud  Algemeen De sector in  Nieuwe vormen  Trends en  Scores
    geld uitgedrukt  van goed doen  uitkomsten
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Analyse van het deelnemersaantal. Het deelnemersaantal aan De Transparant Prijs 2014 is 
afgenomen: de doelstelling om het aantal organisaties met CBF-Keur te laten groeien heeft 
niet tot het gewenste resultaat geleid (43% conform voorgaand jaar)

Deelnemers overwegend grotere instellingen, aantal kleine deelnemers is nog verder 
teruggelopen

Meerderheid deelnemers bestaat uit organisaties in de sector Internationale Hulpverlening 
(50% tegen 53% in 2013)

Van de deelnemers heeft 83% een CBF keurmerk, een CBF certificaat voor kleine goede doelen 
of een verklaring van geen bezwaar

Top 100: toename van deelnemers grootste 100 goede doelen van 73 naar 77,  
maar de gewenste 100 is niet behaald

Trends en uitkomsten

Van de 145 beoordeelde instellingen 
zijn er 110 in het bezit van een CBF 
keurmerk (2013: 115) en 12 organi-
saties bezitten een verklaring van 
geen bezwaar of een CBF certificaat 
voor kleine goede doelen (2013: 
12). De overige 23 instellingen 
hebben geen (kwaliteits)keurmerk 
(2013: 26). Dit zijn met name  
kleinere organisaties. Het aantal  
participerende instellingen zonder 
keurmerk is daarmee licht 
toegenomen van 11% tot 16%.

Uit het verloop van het aantal deelnemers 
blijkt dat met name deelnemers in de cate-
gorie klein afvallen. Onbekend is of de voor-
waarde het hebben van een keurmerk of 
uitzicht op een keurmerk, organisaties heeft 
doen besluiten niet deel te nemen, of dat 

De deelnemende instellingen zijn ingedeeld 
in de vier door het CBF gedefinieerde sectoren. 
Evenals in voorgaande jaren domineren goede 
doelen die werkzaam zijn in de sector Inter-
nationale Hulpverlening. 
In absolute aantallen is, als gevolg van de 
daling van het totaal aantal deelnemers het 
aantal deelnemers in deze sector gedaald 
naar 72 deelnemers (vorig jaar 81).

Het aantal deelnemers in de sector Welzijn 
& Cultuur is stabiel met 37 (2013: 36). De 
sector Gezondheidszorg toont een stijging 
naar 25 deelnemers (2013: 22). De sector 
Natuur, Milieu en Dieren toont een lichte  
daling naar 11 deelnemers (2013: 14).

hiervoor een andere reden bestaat. Het lijkt 
of De Transparant Prijs door de nieuwe weg 
die zij is ingeslagen (impactverantwoording) 
met name interessant is geworden voor de 
grotere organisaties.

Dit jaar heeft 77 procent van de top 100 goede doelen deelgenomen aan De Transparant Prijs. 
De gemiddelde score van deze groep is met 0,2 gestegen naar een 7,0! Daarmee is de doel-
stelling van voorgaand jaar behaald.

TP 2014 TP 2013 TP 2012 TP 2011 TP 2010

Aantal deelnemers 145 153 189 201 219

Aantal deelnemers top 100 77 73 80 81 92

Aantal deelnemende CBF-Keurmerkhouders  
(in % van totaal aantal CBF-Keurmerkhouders)

43% 43% 47% 48% 57%

Aantal deelnemers Klein Groot Totaal

Deelnemers 2013 32 121 153

Nieuw of eerder meegedaan 4 16 20

Afvallers 13 15 28

Verschuiving van categorie - - -

Deelnemers 2014 23 122 145

Tabel: verloop aantal deelnemers per categorie

TP 2014 TP 2013 TP 2012 TP 2011 TP 2010

Gemiddelde score alle deelnemers 6,7 6,4 6,1 5,8 5,9

Gemiddelde score van instellingen die meerdere jaren 
hebben meegedaan

6,8 6,4 6,3 6,1 6,1

Gemiddelde score van top -100 deelnemers 7,0 6,8 6,7 6,5 6,4

Hoogste score 8,8 8,4 9,0 8,6 8,4

Tabel: scores in de afgelopen 5 jaren

Aantal 
deelnemers 
TP 2014 
top 100

Gemiddelde 
score  
TP 2014
top 100

Aantal  
deelnemers
TP 2014

Gemiddelde 
score  
TP 2014

Aantal  
deelnemers
TP 2013

Gemiddelde 
score  
TP 2013

1 jaar 1 7,9 9 5,6 4 5,5

2 jaar - - 2 6,8 9 5,2

3 jaar 1 4,1 6 5,6 8 5,6

4 jaar 3 5,2 5 5,4 12 5,6

5 jaar 3 6,8 11 6,6 14 6,2

6 jaar 4 6,7 13 7,0 17 6,3

7 jaar 6 6,6 15 6,8 16 6,4

8 jaar 7 6,9 13 6,4 17 6,4

9 jaar 8 6,8 15 6,8 23 6,8

10 jaar 20 7,3 25 7,0 33 7,1

11 jaar 24 7,5 31 7,4 - -

Tabel: gemiddelde score naar gelang het aantal jaar van deelname aan De Transparant Prijs
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Deelnemers 2014 23 122 145

Tabel: verloop aantal deelnemers per categorie
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Gemiddelde score alle deelnemers 6,7 6,4 6,1 5,8 5,9

Gemiddelde score van instellingen die meerdere jaren 
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6,8 6,4 6,3 6,1 6,1

Gemiddelde score van top -100 deelnemers 7,0 6,8 6,7 6,5 6,4

Hoogste score 8,8 8,4 9,0 8,6 8,4

Tabel: scores in de afgelopen 5 jaren

Aantal 
deelnemers 
TP 2014 
top 100

Gemiddelde 
score  
TP 2014
top 100

Aantal  
deelnemers
TP 2014

Gemiddelde 
score  
TP 2014

Aantal  
deelnemers
TP 2013

Gemiddelde 
score  
TP 2013

1 jaar 1 7,9 9 5,6 4 5,5

2 jaar - - 2 6,8 9 5,2

3 jaar 1 4,1 6 5,6 8 5,6

4 jaar 3 5,2 5 5,4 12 5,6

5 jaar 3 6,8 11 6,6 14 6,2

6 jaar 4 6,7 13 7,0 17 6,3

7 jaar 6 6,6 15 6,8 16 6,4

8 jaar 7 6,9 13 6,4 17 6,4

9 jaar 8 6,8 15 6,8 23 6,8

10 jaar 20 7,3 25 7,0 33 7,1

11 jaar 24 7,5 31 7,4 - -

Tabel: gemiddelde score naar gelang het aantal jaar van deelname aan De Transparant Prijs

Inhoud  Algemeen De sector in  Nieuwe vormen  Trends en  Scores
    geld uitgedrukt  van goed doen  uitkomsten
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Het stabiel blijven van de criteria heeft zijn vruchten afgeworpen, de gemiddelde scores zijn 
verder gestegen

87% van de deelnemers (126 organisaties) zond ook vorig jaar hun jaarverslag in

De kern van 31 deelnemers die vanaf het eerste jaar meedoen, hebben een significant  
hogere transparantiescore

Wij zien dat op de voorgaand jaar nieuw opgenomen vragen bij de pijler Impactverantwoording 
beter gescoord wordt. Wij zijn blij te zien dat de trend naar betere verantwoording over de 
gerealiseerde impact binnen de sector serieus wordt opgepakt. 

De deelnemer met de hoogste stijging van de score is Stichting Mama Alice, die een verbetering 
laat zien van een score van 5,3 naar een score van 8,4 (58%).

Deelnemers die twee jaar of langer deelnemen, halen een gemiddelde score van 6,8.

Het aantal keer dat wordt deelgenomen aan De Transparant Prijs is van invloed op de 
score. Organisaties die voor het eerst mee doen, halen gemiddeld een lagere score dan  
organisaties die al meerdere malen hebben deelgenomen. De 31 deelnemers die al vanaf 
het begin deelnemen, scoren gemiddeld een 7,4. De score van top 100 deelnemers ligt 
gemiddeld hoger dan de score van het totaal aantal deelnemers. Van de 9 nieuwe deelnemers 
in 2014 heeft geen enkele deelnemer in eerdere jaren (voor 2013) deelgenomen. Hoogste 
nieuwe binnenkomer dit jaar met een score van een 7,9 is Stichting CARE Nederland.

TP 2014 TP 2013 TP 2012 TP 2011 TP 2010

Aantal deelnemers 145 153 189 201 219

Aantal deelnemers top 100 77 73 80 81 92

Aantal deelnemende CBF-Keurmerkhouders  
(in % van totaal aantal CBF-Keurmerkhouders)

43% 43% 47% 48% 57%

Aantal deelnemers Klein Groot Totaal

Deelnemers 2013 32 121 153

Nieuw of eerder meegedaan 4 16 20

Afvallers 13 15 28

Verschuiving van categorie - - -

Deelnemers 2014 23 122 145

Tabel: verloop aantal deelnemers per categorie
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Gemiddelde score alle deelnemers 6,7 6,4 6,1 5,8 5,9

Gemiddelde score van instellingen die meerdere jaren 
hebben meegedaan

6,8 6,4 6,3 6,1 6,1

Gemiddelde score van top -100 deelnemers 7,0 6,8 6,7 6,5 6,4

Hoogste score 8,8 8,4 9,0 8,6 8,4

Tabel: scores in de afgelopen 5 jaren

Aantal 
deelnemers 
TP 2014 
top 100

Gemiddelde 
score  
TP 2014
top 100

Aantal  
deelnemers
TP 2014

Gemiddelde 
score  
TP 2014

Aantal  
deelnemers
TP 2013

Gemiddelde 
score  
TP 2013

1 jaar 1 7,9 9 5,6 4 5,5

2 jaar - - 2 6,8 9 5,2

3 jaar 1 4,1 6 5,6 8 5,6

4 jaar 3 5,2 5 5,4 12 5,6

5 jaar 3 6,8 11 6,6 14 6,2

6 jaar 4 6,7 13 7,0 17 6,3

7 jaar 6 6,6 15 6,8 16 6,4

8 jaar 7 6,9 13 6,4 17 6,4

9 jaar 8 6,8 15 6,8 23 6,8

10 jaar 20 7,3 25 7,0 33 7,1

11 jaar 24 7,5 31 7,4 - -

Tabel: gemiddelde score naar gelang het aantal jaar van deelname aan De Transparant Prijs
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Tabel: gemiddelde score naar gelang het aantal jaar van deelname aan De Transparant Prijs

Inhoud  Algemeen De sector in  Nieuwe vormen  Trends en  Scores
    geld uitgedrukt  van goed doen  uitkomsten

85% van de deelnemers heeft een A gescoord op Compliance

Van de 145 deelnemers hebben 123 organisaties 
een A score behaald voor de pijler Compliance 
(2013: 119 van de 153 deelnemers). 
• Van de 85% van de organisaties met een  
 A-score (>75% punten) hebben 6 organisaties  
 de maximale score behaald.
• 19 deelnemers (13%) hebben een B-score 
 behaald (55-75% van de punten; 2013: 18%).
• 3 deelnemers (2%) scoren een C en zijn 
 onvoldoende op orde (2013: 4%).

De sector is al jaren bezig met het voldoen 
aan codes en richtlijnen en de toename van de 
score op compliance van 78% naar 85% toont 
aan dat dit succesvol is. De doelstelling is ech-
ter dat een volledige score wordt gehaald op dit 
onderdeel, dus er blijft nog verbetering mogelijk! 

A 85%

C 2%B 13%

Compliance

,

• Stichting The Hunger Project heeft zich als 1e deelnemer al op 7 april 2014 aangemeld
• Beste debutant: als nieuwe deelnemer haalt Stichting CARE Nederland een score van 7,9

Aantal triple AAA is 13 voor De Transparant Prijs 2014AAA

http://www.pwc.nl/nl/transparantprijs/index.jhtml
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Communicatiekracht van jaarverslag verbetert, maar behoeft verdere aandacht: 
46% van de organisaties scoort een A (2013: 27%)

Impactverantwoording kan nog sterk worden verbeterd: 9% scoort een A, merendeel heeft een B-score

Van de 145 deelnemers heeft 46% een A-score 
behaald voor de pijler Communicatie (2013: 
27%). De hoogste score (258 punten) is  
behaald door Vereniging Natuurmonumenten  
en Stichting Warchild Nederland. Beide organi-
saties hebben een mooi interactief jaarverslag 
voorzien van filmmateriaal en een goede 
afwisseling van beeld en tekst.

60 organisaties hebben een B-score behaald 
(130-202 punten).

De gemiddelde score in deze pijler bedraagt 
216 punten (2013: 200 punten), wat aangeeft 
dat de organisaties gemiddeld een B scoren 
op de pijler Communicatie.

Van de 145 deelnemers hebben slechts 13 
deelnemers (9%) een A-score behaald voor 
de pijler Impact (>75% van de maximale 
punten). In 2013 waren dit 18 deelnemers 
van de 153 (12%). Positief is dat dit jaar 
minder deelnemers een C-score hebben 
(60 deelnemers = 41%, vorig jaar: 50% 
deelnemers). 

De hoogste score op de pijler Impact is 
voor Stichting Wakker Dier met 438 punten.

C

,4%

A 9%41%

B 50%

Impact

A 46%C 12%

B 42%

Communicatie

Gemiddelde lengte van de verslagen neemt licht toe van 71 naar 75 pagina’s, nieuwe trend 
naar overzicht belangrijkste resultaten met verwijzing naar het volledige verslag

Naast de eerdergenoemde trend naar meer online interactieve verslagen (van 20 naar 32) is dit  
jaar een trend waarneembaar naar een nieuwe vorm van verslaggeving, zijnde een webpagina 
met een overzicht met belangrijkste resultaten over 2013, met daarin een verwijzing naar het 
PDF jaarverslag. Organisaties kiezen er steeds vaker voor om hun jaarverslag alleen online te 
publiceren en geen gedrukte versie meer te verspreiden. 

Inhoud  Algemeen De sector in  Nieuwe vormen  Trends en  Scores
    geld uitgedrukt  van goed doen  uitkomsten

86% van de deelnemers slaagt erin om
voor de deadline van 1 juli het jaarverslag 
in te leveren (vorig jaar 80%): 
eerste verslag Stichting The Hunger Project 
op 7 april 2014 ontvangen
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Toelichting directiebeloning is verbeterd: 
De afgelopen jaren zien we een verbetering van de toelichting van de directiebeloningen: in 69% van 
de jaarverslagen in categorie groot wordt de directiebeloning toegelicht conform de aanbeveling van de 
VFI. Verbeterpunt is dat meer informatie kan worden gegeven bij de BSD-score (adviesregeling beloning 
VFI) waarvan het aantal punten bepalend is voor de omvang van de directiebeloning. 

Informatie over het functioneren van het bestuur of toezichthoudend orgaan 
kan worden verbeterd: 
79% neemt geen of zeer beperkte informatie op (2013: 80%). Over het algemeen wordt wel opgenomen 
dat een evaluatie heeft plaatsgevonden, maar wordt niet ingegaan op de uitkomsten hiervan. Ook  
ontbreekt een korte zelfreflectie van het functioneren van bestuur of toezichthoudend orgaan ten aan-
zien van de resultaten.

Steeds meer organisaties starten 
het jaarverslag met een samen-
vatting op één of twee A-4’s (66% 
ten opzichte van 28% voorgaand 
jaar). 
Lezers van een verslag willen graag 
meegenomen worden in een verslag. Zij 
willen in één opslag zien wat de kernge-
gevens (de doelstelling, strategie en het 
waardecreatiemodel, de gerealiseerde 
impact, maatschappelijke relevantie en 
de kritische prestatieindicatoren (KPI’s) 
waarop de organisatie stuurt (financieel 
en niet-financieel)) van een organisatie 
zijn, om vervolgens te beslissen of en 
wat zij verder lezen in het verslag. 
Dit noemen we de informatiepiramide. 

Inzichtelijk maken van de samenhang van de informatie kan verbeterd worden (rode 
draad tussen strategie – doelstellingen – risico’s – resultaten). 
Slechts 13 van de 145 organisaties hebben hier de volledige punten voor ontvangen. Met de samenhang 
bedoelen wij dat direct uit het jaarverslag blijkt dat een koppeling bestaat tussen strategie, geformuleerde 
doelstellingen, realisatie, risico’s/dilemma’s en strategie-executie ten opzichte van de lange termijn.  
Een best practise hoe deze samenhang inzichtelijk kan worden gemaakt is het opnemen van een 
connectiviteitstabel.

Informatie over plaats van de organisatie in de keten kan verbeterd worden. 
Voor organisaties is het belangrijk om transparant te zijn over de keten waar zij zich in bevinden.  

Welke verantwoordelijkheid hebben zij, met wie werken ze samen en waar kan de organisatie direct  
en indirecte invloed op uitoefenen. Bijna 70% van de deelnemende organisaties neemt in het jaarverslag 
geen informatie op over de keten. Een best practise is door middel van een datavisualisatie de plaats  
in de keten inzichtelijk te maken (zie bijvoorbeeld Wakker Dier).

Inzicht in kansen en risico’s is verbeterd (78% geeft inzicht in risico’s)… 
Organisaties moeten zich continu aanpassen aan veranderende omstandigheden en dat betekent  
continu verbeteren en vernieuwen. Aanpassen kan alleen als de organisatie inzicht heeft in de 
relevante ontwikkelingen in de omgeving en inzicht heeft in eigen kracht en uitdagingen. 22% van  
de organisaties heeft nog geen inzicht in de veranderingen/risico’s. 

… maar inzicht in de maatregelen die de organisatie ten aanzien van 
deze risico’s neemt, kan verbeterd worden. 
72% van de organisaties geeft niet aan welke specifieke maatregelen de instelling voor de toekomst 
neemt (naar aanleiding van risicoanalyse of visie op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen) 
om succesvol te blijven in de strategie-uitvoering en het behalen van de doelstellingen (strategie-
executie). 

Inzicht geven in niet-financiële prestatie indicatoren wordt door 
het merendeel van de organisaties nog beperkt gedaan. 
Onderdeel hiervan is inzicht geven in de impact die de organisatie heeft gehad. De vraag is natuurlijk 
wanneer impact meten voldoende is? Organisaties zouden meer inzicht kunnen geven in die dilemma’s 
die zij ervaren bij het meten van impact en wat de organisaties hebben gedaan om op een zo goed  
mogelijke wijze hun maatschappelijke nut aan te tonen.

Datavisualisatie neemt sterk toe in jaarverslagen. 
Aandachtspunt voor meer dan de helft van de organisaties is meer “beleving” en “storytelling” op te 
nemen. Wij zien verslagen met veel tekst en weinig beeldmateriaal waardoor het doornemen van het 
jaarverslag als “taai” ervaren wordt. Een betere afwisseling tussen tekst en beelden of verhalen zorgt 
ervoor dat de aandacht behouden blijft om verder te lezen. Opvallend is dat dit jaar veel organisaties 
gebruik zijn gaan maken van datavisualisatie, waarbij bijvoorbeeld het waardecreatieproces of keten  
in één oogopslag in beeld wordt gebracht.

Sterke toename van gebruik van online jaarverslagen op een A-4 en korte filmpjes 
en samenvattingen op een A-4 in de vorm van een infographic. 
Communicatie wordt steeds belangrijker en verschillende belanghebbenden willen op verschillende 
wijzen informatie van de organisatie verkrijgen. Dit jaar is een trend zichtbaar dat diverse organisaties 
op de website starten met een soort voorportaal, waarin zij de lezer meenemen in de belangrijkste 
kerngegevens van de organisatie (zie pagina 17 voor best practises). 
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Trends en uitdagingen in de verslaggeving
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The succinct storey
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2 minute view

20 minute view

2 hour view
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Wij hebben op basis van de inzendingen 
voor de themaprijs een aantal best practices 
en voorbeelden gezien die wij graag delen 
ter inspiratie. Er is feitelijk niet een beste 
vorm, omdat elke organisatie verschillend is 
en eigen keuzes maakt op welke wijze dona-
teurs geïnformeerd worden. In de praktijk 
zien we de volgende vormen terugkomen:
• Film of animatie met een samenvatting  
 van het jaarverslag.
• Online samenvatting van het jaarverslag.
• Samenvatting op een A-4 in het   
 jaarverslag.
• Verkorte jaarverslagen/nieuwsbrieven 
  die op hard copy aan de achterban   
 worden gezonden.

Best practices online samenvatting van het 
jaarverslag
Deze vorm is populair omdat steeds meer organi-
saties ervoor kiezen om geen hard copy verslag 
meer te maken. Online biedt nieuwe mogelijk-
heden om een samenvatting van het jaarverslag 
te geven. Er waren veel inzendingen met veel 
verschil in de opzet en opmaak. Klik op de 
organisaties hiernaast voor een impressie.

Best practices samenvatting op A4 
Het merendeel van de organisaties nemen  
in het jaarverslag één of twee A-4’s op met een 
samenvatting. Opvallend is de grote mate van 
diversiteit en tegelijk valt op hoe lastig het is  
om een jaar op een A-4 samen te vatten als  
de samenvatting een focus moet hebben op  
de resultaten. Veel samenvattingen zijn mooi 
opgemaakte infographics met veel feiten in 
de vorm van aantal mensen die geholpen zijn 
en euro’s inkomsten en bestedingen. Klik op de 
organisaties hiernaast voor inspiratie.

Best practices jaarverslag op een A-4 of in 3 minuten

De Transparant Prijs vindt com-
pactheid en impactverantwoording 
belangrijk. De themaprijs 
‘Jaarverslag op een A-4 of in 3 
minuten’ richt zich op deze aspecten. 
Een ‘gemiddelde’ donateur wil 
in kort tijdbestek meegenomen 
worden in de kernboodschap 
van het jaarverslag als ware een 
‘elevator pitch’. Vervolgens kan 
een donateur zelf kiezen op welke 
onderdelen hij meer informatie 
wil lezen.

Best practices film of animatie
Wij zien in toenemende mate dat organisaties 
naast een samenvatting op een A-4 in het 
jaarverslag of online ook een kort filmpje op 
de website plaatsen. Een filmpje vraagt om 
een eigen aanpak om voldoende afwisseling, 
snelheid en visuele aantrekkelijkheid te geven. 
3 minuten is bijzonder kort waardoor keuzes 
gemaakt moeten worden wat je wel en vooral 
ook niet laat zien. Klik op de organisaties hier-
naast om inspiratie op te doen.

Daarnaast is het online jaarverslag van het Skanfonds een aanrader om online te bekijken, een 
prachtig en compact jaarverslag.  
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AMREF

Plan Nederland
(nominatie in categorie groot)

Prins Bernhard Cultuurfonds
(nominatie in themacategorie)

Terre de Hommes

Woord en Daad

Nederlands Bijbelgenootschap

Simavi

Oxfam
(nominatie in themacategorie)

War Child
(nominatie categorie groot)

De Zonnebloem
(nominatie in themacategorie)

Natuurmonumenten

Red een Kind
(nominatie in categorie groot)

Stichting Ontmoeting

Unicef

Wakker Dier
(nominatie in categorie groot)

Toplijsten verschillende 
sectoren

Welzijn & Cultuur
1. Stichting Opkikker
2. Stichting Skanfonds
3. Stichting CliniClowns Nederland
    Stichting Kinderpostzegels Nederland
5.  Stichting Nationaal Jeugdfonds  

Jantje Beton

Gezondheidszorg
1. Stichting Diabetes Fonds
2. Stichting Pink Ribbon
3. Stichting KWF Kankerbestrijding
4. Nederlandse Stichting voor 
 het Gehandicapte Kind (NSGK)
5. Nederlandse Hartstichting

Internationale Hulpverlening
1. Stichting Red een Kind
2. Stichting Plan Nederland
3. Stichting War Child Nederland
4. Stichting Oxfam Novib
5. Stichting Mama Alice

Natuur & milieu
1. Stichting Wakker Dier
2. Vereniging Natuurmonumenten
3. Stichting Greenpeace
4. Stichting World Society for 
 the Protection of Animals (WSPA)
5. Stichting AAP

http://www.2013jaarverslag.skanfondsonline.nl/#!1-Cover
www.amref.nl/jaarverslag
https://www.plannederland.nl/jaarverslag-2012-2013
https://www.plannederland.nl/jaarverslag-2012-2013
www.cultuurfonds.nl/informatie/jaarverslag
www.cultuurfonds.nl/informatie/jaarverslag
https://www.youtube.com/watch?v=CxZBNugTuck
http://www.woordendaad.nl/resultaten/jaarverslag2013
http://www.bijbelgenootschap.nl/over-het-nbg/jaarverslag2013/
http://www.simavi.nl/over-simavi/jaarverslag/resultaten/
http://resultaten.oxfamnovib.nl/
http://resultaten.oxfamnovib.nl/
http://www.annualreportwarchild.org/
http://www.annualreportwarchild.org/
jaarverslag.zonnebloem.nl
jaarverslag.zonnebloem.nl
https://www.natuurmonumenten.nl/thema/successen-voor-de-natuur-in-2013
http://www.redeenkind.nl/content/files/Files/Jaarverslag_2013/Poster/prf04_RED143000_0_Jaarverslag_poster_geenhulplijnen.pdf
http://www.redeenkind.nl/content/files/Files/Jaarverslag_2013/Poster/prf04_RED143000_0_Jaarverslag_poster_geenhulplijnen.pdf
www.ontmoeting.org/jaarverslag
http://www.unicef.nl/Jaarverslag2013/home/
http://www.wakkerdier.nl/uploads/media_items/a0-vogelvlucht.original.pdf
http://www.wakkerdier.nl/uploads/media_items/a0-vogelvlucht.original.pdf
http://www.pwc.nl/nl/transparantprijs/index.jhtml
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Impactverantwoording goede doelen is  
afgelopen jaren sterk verbeterd…
Voor donateurs en subsidieverstrekkers blijft het 
belang van resultaten en impact belangrijk. Wij 
zien dat de impactverantwoording de afgelopen 
jaren sterk verbeterd is, maar tegelijkertijd 
ligt hier nog de grootste uitdaging om stappen 
voorwaarts te zetten. De communicatie en 
verantwoording zijn op dit moment nog vaak 
gericht op output, en af en toe indicaties over 
de impact. 
In dit artikel gaan wij in op enkele aspecten van 
impactmeting die als lastig worden ervaren en 
geven wij aan hoe deelnemers van De Transparant 
Prijs daarmee omgaan. 

Hoe maakt u impact inzichtelijk?
Hoe maakt uw organisatie het verschil? Het  
antwoord op deze vraag roept weinig problemen 
op wanneer u op een verjaardagsfeestje met 
veel passie over uw werk vertelt. Maar wat is 
nou echt de impact die uw organisatie maakt 
en hoe maakt u die impact tastbaar? Deze vraag 
is een stuk lastiger. De laatste jaren is er steeds 
meer aandacht voor impactmeting, zeker bin-
nen de goededoelensector. Stakeholders zijn 
kritisch. 

Wanneer is impactverantwoording goed genoeg
De overheid, donateurs, de media en de 
maatschappij als geheel willen allemaal weten 
waar hun geld aan is besteed en, veel  
belangrijker, welke impact de organisatie 
daarmee heeft gehad. 

Daardoor is het niet meer genoeg om te schrijven 
over impact en tegen welke dilemma’s u aan 
loopt als u dit wilt meten. U moet de impact 
van de (activiteiten van de) organisatie daad-
werkelijk laten zien. In de jaarverslagen van 
diverse deelnemers lezen we dat steeds meer 
goede doelen starten met het meten van hun 
impact. Maar ook zien we dat bij vele organisaties 
het zichtbaar maken van impact veel vragen/
dilemma’s oproept. Waar te beginnen? Wat is 
relevant? Wat laat u zien aan de buitenwereld? 

‘Bij ons is impact meten niet mogelijk’
Sommige organisaties stellen dat het niet 
mogelijk is om impact inzichtelijk te maken, 
bijvoorbeeld doordat de resultaten niet op 
korte termijn een concreet effect hebben. Neem 
bijvoorbeeld het financieren van onderzoek in 
de gezondheidszorg, waarbij onderzoek jaren 
duurt en door meerdere partijen wordt gefinan-
cierd. Daarbij komt dat het resultaat van het 
onderzoek een nieuw inzicht kan geven, maar 
niet direct het probleem oplost of de ziekte 
geneest. Vervolgonderzoek is daarbij vaak 
noodzakelijk. Dat maakt het moeilijker om in-
zicht te geven in impact, maar niet onmogelijk. 

Een optie is om inzicht te geven in de inspan-
ningen, bijvoorbeeld wat wordt besteed aan 
onderzoek, wat is de beoogde impact van het 
specifieke onderzoek. Door deze inspanningen 
te koppelen aan de resultaten van vergelijkbare 
inspanningen uit het verleden is het mogelijk 
inzicht te geven in de impact. Als de rol van uw 
eigen organisatie niet te isoleren is, kunt u er-
voor kiezen om de impact van het onderzoek als 

geheel te meten, en de rol van uw organisatie 
kwalitatief te beschrijven. 

‘Impact meten is te complex’
Het onderwerp is zo complex dat organisaties 
niet weten waar ze moeten beginnen. 
Organisaties stellen dat ze met te veel onderdelen 
rekening moeten houden. Zoals het in kaart 
brengen van de waardeketen en het zichtbaar 
maken van het resultaat van de output tot welke 
impact aan hun organisatie is toe te rekenen. 
Het is een breed onderwerp en ja, het kan 
vreselijk complex zijn, maar maak het niet te 
ingewikkeld. Begin klein. Probeer de impact 
van één onderdeel of één project in kaart te 
brengen. Dat kan later worden uitgebreid naar 
meer projecten of activiteiten. Bedenk dat het 
de eerste keer niet perfect kan zijn en dat u leert 
door het doen. Een best practice is Wakker Dier, 
die de verantwoording opbouwt langs de lijnen 
van input – output – impact en tegelijk laat 
zien welke droom zij hebben en wat hiervan is 
gerealiseerd. 

‘Wat als de impact tegenvalt?’
Het is nogal confronterend om tegenvallende 
resultaten te melden, zeker als het om impact 
gaat. Tegelijkertijd maakt dit het verhaal meer 
gebalanceerd en geloofwaardiger. Onderwerpen 
om mee te nemen in de communicatie over 
impact zijn bijvoorbeeld:
a) Het proces – hoe bent u gekomen tot het   
 meten van de impact.
b) Inhoudelijk – wat hebt u meegenomen en  
 wat niet. 
c) Kwaliteit – waar ziet u verbeteringen en   
 wordt de evaluatie intern of ook door een 
  externe partij gedaan?

Last but not least: noem voorbeelden van 
concrete projecten waarbij iemand van de 
doelgroep zelf vertelt (story telling) wat het 

projectresultaat is geweest. Het is belangrijk 
niet alleen projectfeiten te noemen van de input 
en outputindicatoren, maar ook een zelfevaluatie 
en de mening van een derde op te nemen.

Beter goed gejat…
Impact meten is niet altijd even gemakkelijk. 
Vaak worstelen vergelijkbare organisaties met 
dezelfde uitdagingen en bedenken ze inno-
vatieve oplossingen. Haal inspiratie uit (de 
verslagen van) uw peers en ga aan de slag. 

Wanneer is de impactverantwoording goed 
genoeg? 
Wij willen vanuit De Transparant Prijs samen 
met goede doelen ontdekken welke stappen 
voorwaarts gezet kunnen worden om duidelijk-
heid te verschaffen welke vorm van impactver-
antwoording ‘goed genoeg’ is. De boodschap dat 
het beter kan zou zeker voor goede doelen een 
drijfveer moeten zijn om te blijven innoveren 
en zoeken naar werkwijzen die meer impact 
opleveren.

‘Verbeter uw 
impactverantwoording, 
laat u inspireren door 
uw peers’

Impact meten en IR

Stakeholderdialoog

Materiële thema’s

Evenwichtige verslaggeving/storytelling

Transparant en relevant verslag 
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Het onderzoek is beperkt van aard geweest en de 
resultaten moeten met enige terughoudendheid 
worden beoordeeld. Om daadwerkelijk inzicht te 
krijgen in de manier waarop goededoelenorgani-
saties online invulling geven aan transparantie 
is uitgebreider onderzoek nodig. Toch geeft het 
pilot-onderzoek een interessant eerste beeld van 
de mate waarin goede doelen online openheid van 
zaken geven en hierop aanspreekbaar zijn op social 
media.

Goede doelen gebruiken in toenemende mate 
online communicatie
Online wordt steeds meer informatie over goede-
doelenorganisaties gedeeld: door de organisaties zelf 
maar vooral ook door donateurs en/of kritische 
volgers. Vanuit De Transparant Prijs is daarom dit 
jaar voor het eerst aandacht besteed aan de manier 
waarop en de mate waarin goededoelenorganisaties 
online aandacht besteden aan de manier waarop 
hun inkomsten worden besteed en aan het succes 
(of falen) van hun projecten. 

In deze pilot is voor een shortlist van tien goede 
doelen (top-10 van De Transparant Prijs in catego-
rie groot) gekozen. De onderzoekers hebben in 
kaart gebracht hoe deze organisaties de eigen web-
site en social-mediakanalen inzetten om in contact 
te komen met het publiek en informatie over de 
besteding van donateursgelden over te brengen.

Top10 organisaties onderzocht op communi
catie via website, Facebook en Twitter
Op de website werd gekeken naar beschrijvingen 
van de drie meest in het oog springende projecten: 
hoe vindbaar zijn deze, hoe concreet en kritisch 
worden de projecten beschreven? Op social media 
(Facebook, Twitter) is voor de maand april 2014 

Uitkomsten pilot 24/7 communicatie goede doelen 
op website en social media

gekeken naar het bereik van de social  media  
accounts van de goededoelenorganisaties (rekening 
houdend met de omvang/aantal donateurs van 
de organisatie), en naar de interactie rondom de 
informatie die deze organisaties delen? 

Projectbeschrijvingen op de website: neem meer 
zelfreflectie op
De vier goede doelen die het meest open waren 
in de projectbeschrijvingen zijn Wakker Dier, War 
Child, Opkikker en Woord en Daad. Wakker Dier 
onderscheidt zich door de uitgebreide uitleg en 
het concreet aangeven wat de doelen en resultaten 
zijn. Ook heeft Wakker Dier het hoogst gescoord 
op zelfreflectie. Binnen de projecten werd vaker 
dan bij anderen aangegeven wat minder goed was 
gegaan. 

Grote verschillen in gebruik van social media
Opvallend is dat de activiteit op Facebook maar 
weinig verschilt tussen de organisaties en deze 
is betrekkelijk laag met tussen de tien en twintig 
posts in een maand tijd. Er bestaat wel een duide-
lijk verschil in het aantal likes op de Facebook-
pagina, maar dat is sterk afhankelijk van het aantal 
donateurs. De organisaties praten ook niet erg 
actief mee, met als grote uitzondering Natuur-
monumenten, dat veel vaker meepraat dan dat het 
eigen berichten post. 

Op Twitter zijn de goededoelenorganisaties veel 
actiever en zijn de verschillen tussen de organisaties 
veel groter, met drie eigen tweets van Woord en 
Daad en 157 van Plan Nederland als uitersten. De 
interactiviteit is op Twitter ook groter, met naast 
de eigen tweets ook re-tweets. Er is op social media 
weinig aandacht voor performance en financiële 
indicatoren (12% van de posts op Facebook en 7% 
op Twitter). 

Opkikker, Wakker Dier, Red een Kind en Natuur-
monumenten doen het volgens de gekozen criteria 
relatief goed op Twitter. Ze hebben daar een groot 
bereik (vooral Wakker Dier), reageren vaak op 
berichten van volgers (vooral Natuurmonumenten) 
en slagen erin om interactie te bewerkstelligen bij 
het publiek (vooral Opkikker). 

De social-media-inzet op Facebook hangt duidelijk 
samen met die op Twitter, maar er zijn ook verschil-
len. De organisaties die hier het beste op scoren zijn 
Natuurmonumenten, Plan Nederland, Opkikker en 
Wakker Dier. Vooral Natuurmonumenten slaagt er 
goed in om te interacteren met het publiek, vooral 
door zelf vaak te reageren. Wakker Dier heeft 
gezien de omvang van het aantal donateurs relatief 
het hoogste bereik. 

Kopgroep van Opkikker, Wakker Dier en Plan 
Nederland
De kopgroep wordt gevormd door Opkikker, 
Wakker Dier en Plan Nederland. Zij slagen erin 
om zowel goede projectbeschrijvingen te leveren 
als ook volop actief te zijn op Twitter en Facebook 
(zij het niet altijd met het leveren van informatie 
over financiën en performance). Een verbeterpunt 
voor alle organisaties in het onderzoek is de mate 
waarin openlijk aan zelfreflectie wordt gedaan en 
waarin op social media het eigen functioneren ter 
discussie wordt gesteld. 

De Transparant Prijs heeft dit jaar in 
samenwerking met het Amsterdam 
Center for Social Media van de Vrije 
Universiteit Amsterdam een pilot
onderzoek gedaan naar de 24/7 
communicatie van goededoelen 
organisaties. De uitkomsten van het 
pilotonderzoek hebben meegewogen 
in de keuze van de jury voor de 
prijswinnaar. In dit artikel geeft 
Prof. dr. Peter Kerkhof inzicht in de 
resultaten van het onderzoek.
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Hoe ging het onderzoek in zijn werk?
“De organisaties kregen elk twee e-mails toege-
stuurd van een fictieve potentiële donateur 
die geld wilde geven, maar eerst een aantal 
kritische vragen had. In de eerste e-mail werd 
gevraagd naar de effectiviteit van het goede 
doel, de overheadkosten en het directeurssalaris. 
De tweede e-mail bevatte vragen over het mis-
lukken van projecten.”

Wat leverde het onderzoek op?
“Het doel was natuurlijk om erachter te komen 
of organisaties bereid zijn om kritische vragen 
openhartig te beantwoorden. In de eerste 
vragenronde was die bereidheid heel groot. 
Bijna alle organisaties staken veel energie in een 
uitvoerige beantwoording. De tweede vraag gaf 
een diffuser beeld. Drie organisaties sprongen 
er echt uit: Red een Kind, Woord en Daad en 
Homeplan. Zij leken aangenaam verrast te zijn 
door zoveel (kritische) interesse en antwoordden 
uitgebreid en vol verve. Zij waren dus niet 
alleen consistent in hun streven om openhartig 
te zijn, hun enthousiasme nam zelfs toe.  
Wakker Dier krijgt ook een speciale vermelding, 
vanwege het aanbod om rechtstreeks met de 
directeur te bellen over de strategie van de  
organisatie. Een prachtig voorbeeld van trans-
parantie!”

Nog meer opvallende zaken?
“Dit onderzoek is uiteraard te klein om conclusies 
aan te verbinden, maar wat zeker opviel was 
dat vrouwen veel beter waren in het geduldig 
uitleggen hoe het allemaal zat dan mannen. 
Waar mannen eerder antwoordden met ‘lees het 
jaarverslag, gaven vrouwen vaker in hun eigen 
woorden uitleg.”

Tien goede doelen getest op transparantie in communicatie
Wat is er mis met doorverwijzen naar het 
jaarverslag, dat is toch ook transparant? 
“Natuurlijk kun je de antwoorden op kritische 
vragen ook vinden in het jaarverslag. Maar wie 
transparantie belooft, schept ook verwachtingen. 
Een persoonlijke uitleg en een enthousiaste 
reactie geven iemand met vragen een andere 
beleving van transparantie.”

Heb je nog tips voor transparantie 
en communicatie?
“Het hoeft allemaal niet persé heel lang te zijn. 
Eén enthousiaste zin maakt al een heel verschil. 
Daarnaast zou ik wel aanraden om uitgebreider 
te zijn over de successen. Gevraagd naar hun 
effectiviteit noemen alle organisaties hun  
bestedingspercentage. Dat is een nogal technisch 
antwoord op een relevante vraag. Bovendien 
zegt het niets over het echte effect. Ik begrijp 
dat het ingewikkeld is, maar ik zou het verhaal 
achter dat getal toch meer laten zien. Namelijk: 
dat ontwikkelingshulp complex is, dat je onder-
weg tegen allerlei obstakels aanloopt, dat er 
eigenlijk altijd te weinig middelen zijn, maar dat 
het desondanks tóch lukt mensen te helpen, om 
iets van de grond te krijgen. Dat is niet alleen 
een oprechter antwoord, het zorgt ook voor 
meer verbinding. Want doorzettingsvermogen 
en het overwinnen van allerlei tegenslagen, is 
voor de buitenwereld heel aansprekend. Dat 
maakt dat mensen bij wijze van spreken van je 
gaan houden.”

Voor meer informatie: 
www.yellowcanary.nl

Leidt een transparant jaarverslag 
ook tot transparante communicatie 
in de dagelijkse praktijk? Om daar 
achter te komen, is een onderzoek 
uitgevoerd bij de top-10 goede doelen 
uit de categorie groot. De uitslag 
speelde geen rol in de beoordeling van 
De Transparant Prijs, maar leverde 
wel een interessante praktijktest op. 
Een paar vragen aan onderzoekster 
Marieke Jansz, directeur van Yellow 
Canary, het bureau dat het onder-
zoek op verzoek van De Transparant 
Prijs uitvoerde.
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De kopgroep

De achtervolgers (1)

De achtervolgers (2)

Het peloton (1)
Deelnemer TOP 100 Aantal jaar 

deelname

De Rudolphstichting 10

European Cultural Foundation 5

Fietsersbond 7

Gevangenenzorg Nederland 4

Hersenstichting Nederland TOP 100 9

Hivos 11

Kerk in Actie TOP 100 10

Maag Lever Darm Stichting TOP 100 9

Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg 5

Nationale Stichting ter Bevordering van de Vrolijkheid   10

Nederlandse Brandwonden Stichting TOP 100 6

Nederlandse Hartstichting TOP 100 9

NSGK TOP 100 8

Prinses Beatrix Fonds TOP 100 11

Reumafonds TOP 100 8

SPARK 5

Stichting ADRA Nederland 6

Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! –  
Soa Aids Nederlands

TOP 100 8

Stichting Alzheimer Nederland TOP 100 10

Stichting Child Helpline International 4

Stichting Childslife International TOP 100 6

Stichting Compassion Nederland TOP 100 7

Stichting De 12 Landschappen 8

Stichting De Verre Naasten TOP 100 8

Stichting Hulp Oost-Europa 9

Stichting Mensen met een Missie TOP 100 7

Stichting Mercy Ships Holland TOP 100 4

Stichting Metakids 9

Stichting MS Research TOP 100 4

Stichting Open Doors  TOP 100 10

Stichting STOPhersentumoren.nl 3

Stichting Vluchteling TOP 100 11

Stichting Wilde Ganzen / IKON TOP 100 11

Stichting Women Win 5

Stichting World Servants Nederland TOP 100 6

Stichting World Vision TOP 100 8

Vereniging Bartimeus Sonneheert TOP 100 9

Vereniging Het Nederlands Bijbelgenootschap TOP 100 10

Deelnemer TOP 100 Aantal jaar 
deelname

Score Score TP 
2014

1. Stichting Wakker Dier

TOP 100

6 8,8 AAA

2. Stichting Red een Kind 11 8,8 AAA

3. Stichting Plan Nederland TOP 100 11 8,7 AAA

Stichting War Child Nederland TOP 100 10 8,7 AAA

Stichting Oxfam Novib TOP 100 11 8,6 AAA

Stichting Reformatische Hulpaktie 
Woord en Daad TOP 100 10 8,4 AAA

Vereniging Natuurmonumenten TOP 100 10 8,4 AAA

Stichting De Opkikker TOP 100 8 8,4 AAA

Stichting Homeplan 7 8,3 AAA

Stichting SOS-Kinderdorpen TOP 100 10 8,3 AAA

Stichting Dorcas Hulp Nederland TOP 100 11 8,2 AAA

Deelnemer TOP 100 Aantal jaar 
deelname

Score TP 
2014

Stichting Liliane Fonds TOP 100 11 ABA

Stichting Skanfonds 6 ABA

Care Nederland TOP 100 1 ABA

Stichting CliniClowns Nederland TOP 100 11 ABA

Stichting Kinderpostzegels Nederland TOP 100 6 ABB

Light for the World TOP 100 11 ABA

Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton TOP 100 11 ABA

Stichting Nederlands Comité Unicef TOP 100 10 ABA

Stichting Save the Children TOP 100 10 ABB

Stichting Terre des Hommes Nederland TOP 100 11 ABA

Stichting Edukans TOP 100 7 ABA

Stichting Cordaid TOP 100 10 ABA

Stichting Heifer Nederland 11 ABA

Stichting Greenpeace TOP 100 11 ABA

Stichting Operatie Mobilisatie Nederland TOP 100 5 ABA

Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds TOP 100 11 ABA

Nationaal Muziek Instrumentenfonds 7 BBA

WSPA 2 ABA

Stichting KICI TOP 100 11 ABA

Diabetes Fonds TOP 100 10 ABA

Deelnemer

Stichting Mama Cash TOP 100 9 ABB

Stichting LEPRA Zending Nederland 10 ABA

Stichting Pink Ribbon 6 ABA

Stichting VanHarte 5 ABA

Stichting Aap TOP 100 11 ABA

Stichting The Hunger Project 5 ABA

Stichting Christelijke Media Projecten (3xM) 11 ABA

Foundation Rural Energy Services (FRES) 6 ABA

Stichting ICS  TOP 100 10 ABA

AMREF Flying Doctors TOP 100 10 ABA

Stichting Ontmoeting 9 ABB

Stichting Kom over en help 11 ABB

MAF Nederland TOP 100 10 ABA

Oranje Fonds TOP 100 10 ABA

Waddenvereniging 9 ABB

Nationale Vereniging de Zonnebloem TOP 100 11 ABB

Stichting Solidaridad TOP 100 11 BBA

Stichting Simavi TOP 100 11 ABA

Leprastichting TOP 100 8 ABB

Vereniging Amnesty International TOP 100 11 ABB

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF TOP 100 10 ABB

Stichting Natuur en Milieu 11 ABA

Stichting KWF Kankerbestrijding TOP 100 11 ABB

Stichting Siriz TOP 100 5 ABA

Stichting Johan Cruyff Foundation 9 ABA

Stichting Tear Fund Nederland TOP 100 9 ABA

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij TOP 100 11 ABB

Vereniging de Gereformeerde Zendingenbond TOP 100 9 ABB

Stichting ICCO   7 ABB

Stichting Leger des Heils TOP 100 7 ABB

Wereld Kanker Onderzoek Fonds TOP 100 7 ABB

Nationaal Epilepsie Fonds TOP 100 11 ABB

Vereniging Artsen zonder Grenzen TOP 100 11 ABA

Dance4life 1 BBA

Vereniging Milieudefensie TOP 100 9 ABB

KNCV Tuberculosefonds 9 ABB

Nederlandse Rode Kruis TOP 100 7 ABB

Vereniging Humanitas 8 ABB

Stichting A.S.A.P. 11 BBB

Score TP 
2014TOP 100 Aantal jaar 

deelname

De achtervolgers (3)
Deelnemer Score TP 

2014TOP 100 Aantal jaar 
deelname

De achterblijvers

Het peloton (2)

Deelnemer TOP 100 Aantal jaar 
deelname

Focus Gehandicaptensport TOP 100 5

International Institute for Communication & 
Development 3

Longfonds TOP 100 10

Stichting Barcode for Life 1

Stichting JDRF Nederland 1

Stichting Jeugd met een Opdracht 6

Stichting Museumkaart 1

Stichting Oikos 1

Stichting Onderzoek Multinational Ondernemingen 1

Vereniging Rembrandt TOP 100 3

World Press Photo TOP 100 4

 

Vereniging VluchtelingenWerk Nederland TOP 100 10

Vereniging Vogelbescherming Nederland TOP 100 10

Wereldouders 7

Zeister Zendingsgenootschap ZZG 8

Aantal jaar 
deelname

Deelnemer

Deelnemers & scorelijst
Categorie grote fondsenwervende instellingen
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 Deelnemers & scorelijst
Categorie kleine fondsenwervende instellingen

De achterblijvers

Het peloton (2)

Deelnemer TOP 100 Aantal jaar 
deelname

Focus Gehandicaptensport TOP 100 5

International Institute for Communication & 
Development 3

Longfonds TOP 100 10

Stichting Barcode for Life 1

Stichting JDRF Nederland 1

Stichting Jeugd met een Opdracht 6

Stichting Museumkaart 1

Stichting Oikos 1

Stichting Onderzoek Multinational Ondernemingen 1

Vereniging Rembrandt TOP 100 3

World Press Photo TOP 100 4

Deelnemer  

Vereniging VluchtelingenWerk Nederland TOP 100 10

Vereniging Vogelbescherming Nederland TOP 100 10

Wereldouders 7

Zeister Zendingsgenootschap ZZG 8

De achterblijvers
Deelnemer Aantal jaar 

deelname

Nederlands Albert Schweitzer Fonds 8

Stichting Byounique 1

Stichting Peace Is The Way  10

De kopgroep

De achtervolgers

Het peloton
Deelnemer Aantal jaar 

deelname

SDSP 10

Stichting Biblionef Nederland 8

Stichting Chimbo 1

Stichting DIO 7

Stichting Eritrea Hagez 3

Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst 8

Stichting HoPe Nederland 7

Stichting Present Amsterdam 6

Stichting Salvatoriaanse Hulpactie 5

Women on Wings 2

Deelnemer Aantal jaar 
deelname

Score Score TP 
2014

1. Stichting Mama Alice 6 8,4 AAA

2. Stichting El Fuego 7 8,4 AAA

Deelnemer Aantal jaar 
deelname

Score
TP 2014

3. Stichting Weeshuis Sri Lanka 9 ABA

Stichting Nederland-Batam 11 ABA

Stichting Kinderhulp Bodhgaya 5 ABA

Stichting Shisu Niketan 7 ABA

Stichting Karuna Foundation 3 ABB

Health[e]Foundation 6 ABB

CooP-Africa, Cycling out of Poverty 3 ABB

Aantal jaar 
deelname

Toelichting op de scorelijst

De eindscore van een organisatie wordt 
ingedeeld in een klasse A/B/C-rating op de 
onderdelen Compliance, Impact en Commu-
nicatie. 
• A-rating: score van 75% of meer van de  
 punten op een onderdeel. 
• B-rating: score tussen de 55% en 75% van  
 de punten op een onderdeel. 
• C-rating: score minder dan 55% van de  
 punten op een onderdeel. 

De scores van de deelnemers worden gepresen-
teerd in de volgende klassen: 
• Kopgroep = AAA-score (triple-A) 
• Achtervolgers = één of meerdere B-score,   
 geen C-score 
• Peloton = overige deelnemers die niet tot   
 de kopgroep, achtervolgers of achterblijvers   
 behoren 
• Achterblijvers = C op Compliance of een C op  
 zowel Impact als Communicatie 

Bij de kopgroep en achtervolgers wordt de 
rangorde gepresenteerd per deelnemer. In de 
overige groepen zijn de deelnemers in alfa-
betische volgorde gepresenteerd. Belangrijkste 

Deelnemers & scorelijst Colofon

reden is dat De Transparant Prijs deelnemers 
stimuleert om mee te doen en zo te leren en 
te verbeteren. Een publieke afstraffing is niet 
het doel. Door deelnemers in te delen in een 
groep wil De Transparant Prijs organisaties 
stimuleren de verantwoording te verbeteren 
om een volgend jaar door te dringen tot de 
kopgroep of de achtervolgers. 

Top 100deelnemers categorie groot 
In de scorelijst van categorie groot is zicht-
baar of een deelnemer tot de top 100 van 
grootste fondsenwervende instellingen in 
Nederland behoort.

Redactie 
Anne Kemeling, Brenda Verberne, 
Joost Blankenspoor, Maarten Elshout, 
Stella Soekhlall, Wim van Ginkel

Fotografie
Bram Heimens – ASA FOTO & VIDEO
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Roy Beusker Fotografie

Artwork 
Emily Simpson

Illustraties 
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Vormgeving
Ray Breg - RBREG concept & art direction
Richard Volbeda

Redactieadres 
transparantprijs@nl.pwc.com

www.transparantprijs.nl

Categorie kleine fondsenwervende instellingen
Organisaties top 100 niet deelgenomen:
Christenen voor Israel
Dierenbescherming
Fonds Slachtofferhulp
KNGF Geleidehonden
Make-A-Wish Foundation
Nierstichting Nederland
Ronald McDonald Kinderfonds
Stichting Collectieve Israël Actie
Stichting Het Geldersch Landschap
Stichting Het Wereld Natuur Fonds - Nederland
Stichting Humana
Stichting Kika
Stichting Meedoen Mogelijk maken
Stichting Missie Verkeersmiddelen Aktie (MIVA)
Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp
Stichting Nationaal Ouderenfonds
Stichting Proefdiervrij
Stichting Roparun Palliatieve Zorg
Stichting Vrienden van de Hoop
Stichting ZOA-Vluchtelingenzorg
Veilig Verkeer Nederland
Vereniging Rembrandt
Vereniging Wycliff Bijbelvertalers Nederland
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