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Voor onze vereniging was 2018 opnieuw een mooi en uitdagend jaar. Op verschillende 
evenementen, vergaderingen en diners overal in het land zijn Worldconnectors bij elkaar 
gekomen om elkaar te leren kennen en te werken aan een rechtvaardige, veilige en duurzame 
wereld. De SDGs (Sustainable Development Goals) zijn opnieuw omarmd als kader van werken 
en het nieuwe kantoor in het SDG-house – KIT (Koninklijk Instituut der Tropen) in Amsterdam 
- biedt alleen maar meer kansen voor samenwerking met andere partijen.  
 

ONTWIKKELING VAN DE VERENIGING  

In 2018 hebben we vier Round Tables en 
vier keer de Dis op Dinsdag georganiseerd. 
Ook hebben we onze Young 
Worldconnectors samengebracht met een 
informele borrel op het KIT en zijn we 
gegroeid van 90 naar 97 leden. Deze 
ontwikkelingen stonden in het verlengde 
van de toekomstscenario’s die we als 
Worldconnectors in 2017 hebben 
vastgesteld – de Worldconnectors als:  
 
thinkubator,  
impactorganisatie  
en ontmoetingsplek. 

We zijn ook gaan bedenken wat dit voor 
onze communicatie zou betekenen. 
Daarom hebben we gedurende een aantal 
communicatiesessies verhelderd wie we 
zijn en wat we communiceren naar de 
buitenwereld. Het onderstaande stukje 
tekst is hiervan het resultaat, en zal voor 
externe communicatie doeleinden worden 
gebruikt. 

In een samenleving die steeds verder 
gepolariseerd raakt, is verbinding 
noodzakelijk. Alleen door samenwerking 
zijn wij in staat echte verandering teweeg 
te brengen. 

Worldconnectors is een thinkcubator die de 
werelden en maatschappelijke waarden 
van haar leden, allen betrokken 
opiniemakers, verbindt. Wij zoeken mee 

naar oplossingen voor grote vraagstukken 
en maken ze concreet. Samen komen wij tot 
initiatieven die de wereld mooier maken en 
die de individuele Sustainable Development 
Goals overstijgen. Met een 
multidisciplinaire aanpak versnellen we de 
noodzakelijke transities naar 
verduurzaming. 

Naast het opnieuw definiëren en 
verwoorden van de vereniging, gebaseerd 
op de toekomstscenario’s van 2017, wordt 
er volop gebruik gemaakt van het 
buddysysteem die eind 2017 opnieuw 
werd geintroduceerd. Jonge 
Worldconnectors worden verbonden met 
meer seniore leden, om zo ook de 
verbinding tussen de leden iets meer te 
organiseren op een informele manier.  

 

Round Tables 

Er zijn dit jaar ook vier Round Tables 

georganiseerd. De eerste Round Table 

vond plaats op 22 februari, en stond in het 

teken van Circulaire Economie. Het 

evenement vond plaats in Circl, het 

circulaire café van ABN-AMRO. Sprekers 

waren Louise Vet, Guido Braam en Roland 

Kupers. Naar aanleiding van hun 

presentaties, werd er gediscussieerd over 

de potentie van het publieke en private 

domein om innovatie zo vorm te geven dat 

het de circulaire economie naar een hoger 

plan tilt. De middag werd afgesloten met 

een inspirerend diner.  



De tweede Round Table werd 28 mei 

georganiseerd bij Instock in Den Haag, en 

ging over Voedsel, en de noodzaak voor 

een Roadmap. Deze Roadmap Voedsel 

moet voorschrijven welke acties genomen 

moeten worden, wanneer en door wie. 

Zonder een beleidsvisie en Roadmap mist 

Nederland een duidelijke agenda om de 

globale voedsel-gerelateerde SDGs te 

implementeren. Na afloop genoten de 

aanwezigen van ‘gered’ voedsel in de vorm 

van een drie gangen diner.  

De derde Round Table vond plaats in 

Utrecht bij Natuur &Milieu, op 30 oktober. 

Het thema was het Klimaatakkoord. 

Marjolein Demmers, initiatiefnemer, had 

een concrete vraag aan de 

Worldconnectors; hoe kunnen we het 

klimaatakkoord in een positief daglicht 

zetten? Er werd besloten een artikel te 

publiceren over de kansen die het 

klimaatakkoord brengen voor de 

Nederlandse maatschappij. Het Artikel is in 

het Nederlands Dagblad gepubliceerd.  

De vierde Roundtable werd op 26 

november gehouden , en stond in het 

teken van Vluchtelingen. De vraag; ‘ hoe 

kunnen we de arbeidsparticipatie van 

(voormalige) vluchtelingen vergroten?’ 

stond centraal. Deze Round Table werd 

mede vormgegeven door Refugee 

Academy, van de Vrije Universiteit in 

Amsterdam. Halleh Ghorashi was één van 

de sprekers. We genoten van een diverse 

groep deelnemers die verschillende 

perspectieven in kaart brachten.  

 

Werkgroepen  

In 2018 zijn er verschillende resultaten 

behaald met de vier werkgroepen die actief 

waren. Hieronder een overzicht van de 

werkgroepen en de bijbehorende 

ontwikkelingen. 

Werkgroep toekomstige 

generaties 

De werkgroep Toekomstige 

generaties bestaat al een aantal jaar maar 

heeft in 2018 grote stappen gezet. Vanuit 

o.a. de Goldschmeding foundation heeft de 

werkgroep financiering ontvangen om in 

2019 hun ideeën verder uit te werken in 

het Lab toekomstige generaties, en zo de 

ombudspersoon een flinke stap dichterbij 

te brengen.  

Inclusiviteit 

De werkgroep inclusiviteit 

richt zich op het waarborgen 

en bevorderen van inclusiviteit in 

organisaties. De werkgroep is gestart in de 

tweede helft van 2018, en wordt gevormd 

door acht actieve deelnemers. Inhoudelijk 

heeft de werkgroep zich in 2018 vooral in 

de vorming- en oriëntatie fase bevonden. 

Werkgroep Voedsel 

Na een succesvolle Round Table 
in 2018, is de Werkgroep 

Voedsel op dit moment bezig een roadmap 
te creëren waarin duidelijk wordt wat er in 
Nederland gedaan moet worden om SDGs 
2 en 12.3 (2: zero hunger, 12: Responsible 
consumption and production) te behalen.  

 

SDG 50-lijst 

In navolging van de Trouw 
Duurzame 100, wil deze 

werkgroep een SDG 50 lijst ontwikkelen. 
Op deze lijst staan de 50 meest 
inspirerende SDG-initiatieven. Momenteel 
is een groep van Young Worldconnectors 
bezig om deze lijst te ontwikkelen. 



Dis op Dinsdag  

Initiatiefnemer Rindert de Groot 

organiseerde in 2018 maar liefs vier keer de 

Dis op Dinsdag.  

De eerste Dis op Dinsdag werd op Dinsdag 

13 maart bij Better Future in Austerlitz 

gehouden. Eva Helmond nam samen met 

Rindert de Groot het initiatief voor deze 

Dis.  Dit was een interactieve avond die zich 

richtte op de SDG’s.  

De tweede Dis van 2018 werd 

georganiseerd op landgoed Zonheuvel in 

Doorn, met als onderwerp ‘de toekomst 

van vak en polder’. Jan Willem van den 

Braak verzorgde de prachtige locatie. De 

historische kennis, ervaringen en rust van 

de oudere generatie ontmoette de kracht, 

de snelheid en het optimisme van de Young 

Worldconnectors.  

De derde Dis op Dinsdag ging over ‘de 

radicale kosmopoliet’. De deelnemers 

ontmoetten elkaar op 13 November in 

Studio Zeitgeist in Amsterdam, in het 

kantoor van Rindert de Groot. De vraag 

‘hoe rijm je jouw overtuigingen met je 

levensstijl?’ bracht een interessante 

discussie op gang, waarin het niet aan 

zelfreflectie schortte.  

De laatste Dis van 2018 vond plaats op 4 

December, bij Dick Koelega in Amersfoort. 

Hier was het thema ‘Daadwerkelijk 

verbonden met de wereld’. De Ambassade 

van de Noordzee bracht een nieuw 

perspectief met zich mee, hoe zouden we 

op een gelijkwaardige manier met de 

wereld om ons heen kunnen omgaan? 

BESTUUR EN BUREAU  
In 2018 zijn Ilyes Machkor en Emma van der 

Steen aangenomen als co-coordinatoren. 

Sander heeft per September 2018 besloten 

om op vrijwillige basis ondersteunend als 

Coördinator op te treden, tot April 2019. 

Om zo een geleidelijke overdracht van 

coördinatorschap te waarborgen. Herman 

Mulder heeft na vele jaren als 

penningmeester, zijn taken overgedragen 

aan Jan Bouke Wijbrandi. Verder hebben 

we een nieuwe bestuursfunctie 

Communicatie, die wordt vervuld door 

Veronique Swinkels. Verder lopen er twee 

bestuurstermijnen ten einde begin 2019, 

dus is het bestuur begonnen opvolgers te 

vinden voor deze posities. 

Het bestuur van Worldconnectors bestond 

in 2018 uit: 

Voorzitter: Erik Thijs Wedershoven 

Penningmeester:  Herman Mulder 

Secretaris:  Rachida Talal-Azimi 

Communicatie: Veronique Swinkels 

Bestuursleden: Lynn Zebeda, Rosalie de 

Bruijn en Bart Romijn 

 

PARTNERS 
Naast de financiële bijdragen van 

individuele leden van de Vereniging 

Worldconnectors wordt de Verenging 

financieel ondersteund door een aantal 

partnerorganisaties. In 2018 waren dat de 

Rabobank, ABN- AMRO, Nationale 

Postcode Loterij, Nijenrode Business 

University, HAS-hogeschool, Humanity 

House, SBI, Iona Stichting, Partos, 

duurzaamheid.nl, True Price, ECDPM, CW, 

Women Inc. en het Ministerie van 

Buitelandse Zaken.   

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.  

https://www.worldconnectors.nl/worldconnectors/erik-thijs-wedershoven/
https://www.worldconnectors.nl/worldconnectors/herman-mulder/
https://www.worldconnectors.nl/worldconnectors/rachida-talal-azimi/
https://www.worldconnectors.nl/worldconnectors/veronique-swinkels/
https://www.worldconnectors.nl/worldconnectors/lynn-zebeda/
https://www.worldconnectors.nl/worldconnectors/rosalie-de-bruijn/
https://www.worldconnectors.nl/worldconnectors/rosalie-de-bruijn/
https://www.worldconnectors.nl/worldconnectors/bart-romijn/


FINANCIEN  
De Vereniging Worldconnectors heeft geen 

winstoogmerk en is financieel volledig 

zelfstandig. Alle inkomsten in 2018 volledig 

ten goede aan de activiteiten die gericht 

zijn op het doel van de Vereniging 

Worldconnectors.  

In 2018 genereerde Worldconnectors 

€37.775 aan inkomsten via 

ledencontributies en schenkingen van 

partnerorganisaties. Er was nog een 

beginsaldo van €17,430. Dit bracht het 

saldo op een totaal van €55.205.  De 

uitgaven van de vereniging waren in 2018 

57.387. 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. 

Zonder het beginsaldo mee te rekenen, 

duiden de inkomsten en uitgaven op een 

tekort van ongeveer 20 duizend. Omdat er 

nog 17.430 van 2017 beschikbaar was, 

sloot de vereniging 2018 af met een 

negatief saldo van 2.000 euro. Dit kwam 

voornamelijk door de verwachte barrières 

die we als Vereniging tegenkwamen in dit 

transitiejaar. Wij verwachten dat dit slechts 

tegenvallende incidenten zijn, en dat 2019 

door de groei van de vereniging en de 

commitment van onze leden financieel 

gezien een makkelijker jaar gaat worden.  

CONTACT 

Namens coördinator Sander van ’t Foort, 

en Co-coordinatoren Ilyes Machkor en 

Emma van der Steen, en het voltallige 

bestuur, bedanken wij al onze leden en 

partners van harte voor hun bijdragen en 

inzet in 2018. Wij kijken ernaar uit om onze 

samenwerking in 2019 voort te zetten. 

www.worldconnectors.nl 
roundtable@worldconnectors.nl 
coordinator@worldconnectors.nl  

Koninklijk Instituut voor de Tropen 
Mauritskade 63 
1092 AD Amsterdam 
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