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2017 was een mooi jaar voor de Vereniging Worldconnectors, waarin we de eerste stappen in het 

uitvoeren van een ambitieus meerjarenstrategie hebben gezet. In 2017 zijn daartoe door de leden een 

aantal toekomstscenario’s gekozen. Ook zijn er een aantal nieuwe werkgroepen ontstaan of verder 

ontwikkeld. Op deze manier hebben wij ons nog meer kunnen inzetten in lijn met onze missie voor een 

duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld vanuit Nederland.

ONTWIKKELING VAN DE VERENIGING  
In 2017 zijn door de nieuwe coördinator met 

nagenoeg alle leden kennismakingsgesprekken 

gevoerd. Op basis van deze gesprekken zijn een 

aantal toekomstscenario’s ontwikkeld. 

Uiteindelijk zijn de volgende scenario’s 

gekozen door de leden: (i) Thinkcubator, (ii) 

Impactorganisatie en (iii) Ontmoetingsplek. 

Ook zijn de SDGs gekozen als raamwerk voor 

Worldconnectors.  

Op dit moment heeft Worldconnectors 90 

leden, verspreid over verschillende sectoren. 

Om het contact tussen deze leden te 

bevorderen, is eind 2017 het buddysysteem 

opnieuw geïntroduceerd, waarbij jongere 

Worldconnectors een meer seniore 

Worldconnector als mentor hebben gevraagd. 

Er zijn tot nu toe veel positieve reacties 

gekomen op de nieuwe verbindingen die zo zijn 

ontstaan.    

Round Tables 
Er zijn dit jaar ook vier Round Tables 

georganiseerd. De eerste Round Table vond 

plaats op 6 februari bij de Haagse Hogeschool 

en stond in het teken van de Ombudspersoon 

Toekomstige Generaties. Als tweede werd in 

mei een Round Table georganiseerd bij 

AkzoNobel, met als thema ‘Op weg naar een 

inclusieve samenleving’. De derde Round Table 

was de grootste met ongeveer 500 deelnemers 

en werd omgedoopt tot SDG Impact Summit. 

Deze bijeenkomst werd georganiseerd in 

samenwerking met vier andere organisaties 

(KIT, Dutch Sustainable Growth Coalition, SDG 

Charter en Maatschappelijke Alliantie). 

Hoogtepunten tijdens deze summit waren de 

lancering van het nieuwe SDG House bij het 

KIT, de adoptie van SDGs door een viertal 

Tweede Kamerleden, en de aandacht die door 

deze Kamerleden werd geschonken aan de 

ombudspersoon toekomstige generaties. 

Tijdens de lunchsessie voorafgaand aan de 

summit werd door Worldconnectors gestemd 

over een vijftal mogelijke toekomstscenario’s.  

De drie geselecteerde scenario’s vormden het 

kader voor vier concrete thema’s (i.e. 

inclusiviteit, food, ombudspersoon 

toekomstige generaties en circulaire 

economie) die werden gepresenteerd en 

geselecteerd tijdens de laatste Round Table 

van het jaar bij New World Campus in Den 

Haag. Deze Round Table werd mede 

vormgegeven met Erasmus Universiteit 

Rotterdam. 

Werkgroepen 
De werkgroep Toekomstige Generaties is ook 

in 2017 een actieve werkgroep geweest. Zij 

hebben in februari een Round Table 

georganiseerd. Ook is in 2017 de werkgroep 

Food verder ontwikkeld, en de nieuwe 

werkgroep Inclusiviteit opgezet. Tot slot zijn in 

november een aantal Worldconnectors 

samengekomen om het onderwerp Circulaire 

Economie te bespreken. In het jaarplan 2018 

zal besproken worden wat voor activiteiten 

deze werkgroepen gaan ontplooien. 

Dis op Dinsdag 
Er zijn in 2017 vier edities van de Dis op Dinsdag 

geweest. De eerste Dis in januari was een 

speciale Lustrumdis, om het tienjarig jubileum 
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van Worldconnectors te vieren. Daarnaast zijn 

nog drie andere dissen georganiseerd: (i) een 

dis in september bij Worldconnector André 

Veneman over de humanisering van de 

economie door sociale innovatie; (ii) een dis bij 

Sander van ’t Foort in oktober over inclusiviteit; 

en (iii) een dis in december bij Christa 

Meindersma over de staat van de VS.  

BESTUUR EN BUREAU  
In 2017 heeft Sander van ’t Foort Floor van 

Uhm vervangen als coördinator van 

Worldconnectors en heeft Rachida Talal de 

functie van secretaris in het bestuur 

overgenomen van Peter Heintze. Het bestuur 

van Worldconnectors bestaat nu uit: 

Voorzitter: Erik Thijs Wedershoven 

Vicevoorzitter: Alexander Rinnooy Kan 

Penningmeester: Herman Mulder 

Secretaris: Rachida Talal-Azimi 

Bestuursleden: Lynn Zebeda, Rosalie de 

Bruijn en Bart Romijn 

Worldconnectors  is in 2017 verhuisd van 

Pakhuis de Zwijger naar het Koninklijk Instituut 

van de Tropen. Coördinator Sander van ’t Foort 

werkt hier samen met een stagiair. Sinds de 

transformatie van het KIT tot SDG House 

werken we samen in één gebouw met 

meerdere organisaties die zich inzetten voor de 

SDGs, zoals Impact Hub. 

 

PARTNERS 
Naast de financiële bijdragen van individuele 

leden van de Vereniging Worldconnectors 

wordt de Verenging financieel ondersteund 

door een aantal partnerorganisaties. In 2017 

was dat de Rabobank. Stichting IONA 

ondersteunt de Vereniging Worldconnectors in 

het beheer van de fondsen. Tot slot vindt sinds 

de oprichting van de Worldconnectors in 2006 

inhoudelijke samenwerking plaats met Earth 

Charter Vrienden. Ook heeft er in 2017 actieve 

samenwerking plaatsgevonden met True Price, 

het SDG Charter en het KIT, onder andere in de 

organisatie van de SDG Impact Summit.   

RESULTATEN PARTNERS 
 

True Price 

In 2017 heeft True Price met bedrijven, 

overheden en maatschappelijke organisaties 

gewerkt aan een duurzamere economie. 

Voorbeelden in de agro-food sector zijn onder 

andere True Price scans met living wage en 

living income analyses, het SDG Food Initiative, 

in samenwerking met o.a. Worldconnectors en 

de HAS Hogeschool, en het meten van impact 

van voedselproducten samen met Wageningen 

Economic Research. Dit laatste project 

kwantificeert onder andere impacts op klimaat 

en bodem, maar bijvoorbeeld ook op 

belastingen, dierenwelzijn en overgewicht en is 

na publicatie besproken in de Tweede Kamer. 

 

SDG Charter 
In Nederland heeft een groeiende 

maatschappelijke beweging van bedrijven, 

NGO's, kennisinstellingen, filantropen, en 

(lokale)overheden zich gecommitteerd aan 

het leveren van een (gezamenlijke) bijdrage 

aan de SDGs, door het SDG Charter te 

ondertekenen.  

In 2017 is een basis enabling environment 

gecreëerd, waar ondertekenaars en anderen 

kunnen bijdragen aan de SDGs. Deze 

omgeving bestaat uit: SDG Evenementen 

(bijv. de SDG Impact Summit), SDG 

Werkgroepen waar partijen elkaar kunnen 

vinden rondom specifieke SDGs en waar 

kansen en uitdagingen worden geanalyseerd 

en vervolgstappen geïdentificeerd, SDG 

Solution Partnerships (bijv. SDG-Investing, 

Human Cities Coalition en Community Life 

Centers), de online community SDG Gateway 

en de website SDG Nederland waar 

informatie te vinden is voor een breder 

publiek. Voor de highlights van de 

resultaten, klik hier.  
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FINANCIEN  

De Vereniging Worldconnectors heeft geen 

winstoogmerk en is financieel volledig 

zelfstandig. Bovendien kwamen alle inkomsten 

in 2017 volledig ten goede aan de activiteiten 

die gericht zijn op het doel van de Vereniging 

Worldconnectors. In 2017 genereerde 

Worldconnectors €45.124 aan inkomsten via 

ledencontributies en schenkingen van 

partnerorganisaties. Daarnaast gaf de 

Vereniging €57.318 uit. Het overgrote deel 

hiervan werd besteed aan vergoedingen voor 

de coördinator en de stagiair(e)s. De overige 

uitgaven werden besteed aan kantoorkosten 

en voor de organisatie van de Round Tables. De 

Vereniging sloot 2017 af met een eindsaldo van 

€17.429. 

 

CONTACT 

Namens coördinator Sander van ‘t Foort en het 

voltallige bestuur, bedanken wij al onze leden 

en partners van harte voor hun bijdragen en 

inzet in 2017. Wij kijken ernaar uit om onze 

samenwerking in 2018 voort te zetten. 

www.worldconnectors.nl 
roundtable@worldconnectors 

Koninklijk Instituut voor de Tropen 
Mauritskade 63 
1092 AD Amsterdam 

 

 


