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Voorwoord  
 
Het afgelopen jaar was in alle opzichten een bijzondere rit. We hebben als vereniging een 
enorme veerkracht laten zien door onze weg te vinden in nieuwe digitale verbindingen. Zo 
hebben we een grote groep nieuwe leden mogen verwelkomen in onze vereniging die enkel 
vanachter hun beeldscherm andere Worldconnectors hebben kunnen ontmoeten. Samen 
zijn we de uitdaging aangegaan, en met alle 133 Worldconnectors die de verenging nu rijk 
is, kijken we terug op een goed jaar.  
 
In 2019 begonnen we met een nieuwe visie en missie voor de Worldconnectors, en die 
koersverandering heeft zijn vruchten afgeworpen in 2020. We kijken terug op inspirerende 
Round Tables, een succesvolle serie Dialogen op Dinsdag, de aftrap van een eerste SDG 
Spotlight rapportage, het enthousiasme uit de werkgroepen en prikkelende ontmoetingen 
tussen leden. We zetten deze koers dan ook graag voort in 2021. We hebben geleerd dat de 
verbinding van onze leden, zowel intern als met het grotere ecosysteem centraal moet 
blijven staan. De kracht van de vereniging zit in de samenkomst van kennis, ervaring, 
inzichten en netwerken die samen leiden tot frisse ideeën, hernieuwde kennis en concrete 
plannen. Bij laatstgenoemde zit voor ons de grootste uitdaging, hoe zorgen we dat we de 
frisse ideeën ook blijven 'incuberen’? Volgend jaar zullen we scherp blijven op het 
“incubator” deel van de vereniging en blijven we zorgen dat er geen verschil is tussen wat 
we willen en wat we doen.  
  
 
De Worldconnectors zijn een diverse vereniging met een breed scala aan invalshoeken en 
perspectieven. Onze kracht zit in het verbinden over verschillen heen, we geloven er sterk in 
dat oplossingen sterker worden als deze vanuit een diverse samenstelling worden bedacht.  
Veel van de leden bevinden zich in het SDG-ecosysteem en zetten zich in voor het behalen 
van één of meerdere SDGs. Dit heeft twee gevolgen voor onze interactie in de samenleving: 

1. Het SDG-ecosysteem is zo groot en versnipperd dat er altijd geluiden zijn die we niet 
horen. Daarom zetten we ons in 2021 in voor het verbinden en versterken van het 
ecosysteem.  

2. Andersdenkenden of mensen die de taal van de SDGs niet spreken weten we niet 
altijd te bereiken. Veel van de thema’s waar we aan werken worden in de 
samenleving als polariserend ervaren. Hier willen we aan werken door onszelf de 
volgende vragen te stellen 

I. Welke groepen in de samenleving zoeken we niet actief op omdat we dit 
spannend vinden?    

II. Hoe kan de burger een integraal onderdeel zijn van een rechtvaardige en sociale 
duurzame transitie?    

III. Hoe zorgen we ervoor dat geluiden die er wel zijn maar die wij misschien niet 
horen ook een plek krijgen?    

 
Op deze manier zullen we ook volgend jaar scherp aanzetten tot samenwerking binnen het 
ecosysteem. Kortom, bij Worldconnectors staan we niet stil. Op de volgende pagina’s lees je 
hier meer over.   
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Visie, missie en strategie  
 
Worldconnectors is een vereniging, een thinkcubator met 136 leden, 
die een netwerk vormen van professionals die zich inzetten om de 
realisatie van de Sustainable Development Goals (SDGs) te 
versnellen. Zo dragen we bij aan een rechtvaardige, veilige en 
duurzame wereld. 
 
De leden zijn beleidsmakers, ondernemers, wetenschappers, vertegenwoordigers van 
NGO’s of media die zich vanuit hun professionele activiteiten en idealen verbinden aan het 
versnellen van de SDGs en positieve maatschappelijke verandering.  
 
Het verbinden van professionals uit verschillende sectoren, generaties 
en disciplines leidt tot nieuwe inzichten, innovatieve ideeën en 
mogelijkheden voor oplossingen om bij te dragen aan de SDGs. 
Verbinden over verschillende grenzen heen is cruciaal voor het 
bereiken van ambitieuze doelen als de SDGs. En de enige manier om 
het realiseren van de doelen te versnellen. 
 
Leden werken vanuit hun eigen professionele positie aan het signaleren van problemen en 
het vinden van duurzame oplossingen. Dit leidt bijvoorbeeld tot brainstormsessies, 
evenementen, en sociale ondernemingen zoals het inmiddels welbekende True Price, SDG 
Nederland, Lab toekomstige generaties en de 1% Club. Alles is hierbij gericht op grens 
overstijgende verbinding, multidisciplinaire samenwerking en doeltreffende impact. 
 
Onze thinkcubator rol vervullen wij in drie stappen, deze worden hieronder kort 
toegelicht: 

1. Analyseren: onderzoeken van een thema en kiezen voor een veranderstrategie; 
2. Concretiseren: het exploreren van oplossingen, vertalen van grote ambities naar 

(behapbare) actie;  
3. Politiseren: het betrekken van maatschappelijke en politieke organisaties en het 

versterken van maatschappelijk draagvlak voor verandering. 
 
Hierbij richten wij ons niet alleen op beleidsverandering die nodig is binnen het systeem 
maar (juist) ook op noodzakelijke systeemveranderingen.  
 
Doelstellingen van Worldconnectors.  

- Het samenbrengen en verbinden van professionals uit verschillende sectoren, 
huidige en toekomstige generaties, religieuze en etnische achtergrond en disciplines 
om samen complexe duurzaamheids- en maatschappelijke vraagstukken op het 
terrein van de SDGs te analyseren; 

- Het toegang bieden tot en het mobiliseren van geïnspireerde en persoonlijk 
gecommitteerde mensen; 

- Het zoeken van nauwe samenwerking met diverse organisaties en partners die 
dezelfde agenda nastreven; 

- Het bieden van een platform om dilemma’s te delen en de dialoog te voeren over 
urgente onderwerpen.  

De SDGs vormen wereldwijd dé agenda voor 
het realiseren van een meer inclusieve en 

duurzame wereld in 2030. Zij vormen ook het 
inhoudelijke kader en de actieagenda voor de 

Worldconnectors. 

Worldconnectors bestaat sinds 2006 en is 
de enige vereniging in Nederland die 

professionals uit verschillende sectoren, 
generaties en disciplines samenbrengt om 

complexe duurzaamheids- en 
maatschappelijke vraagstukken op het 

terrein van de SDGs aan te pakken. 
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- Het bevorderen en verstevigen van maatschappelijk leiderschap. 

De vereniging in 2021  
 
Worldconnectors is een vereniging met zes bestuursleden. Dit zijn betrokken leden die zich 

extra inzetten voor de vereniging. Het bestuur komt ten minste vier keer per jaar bij elkaar 

en is samen met de coördinator verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 

vereniging. Deze heeft momenteel 133 leden. In 2021 voorzien wij groei van de Vereniging 

naar 160 leden. Daarnaast hebben we als Vereniging de volgende plannen.  

 
a. Er is een sterke behoefte aan meer onderlinge verbinding. Om 

in deze behoefte te voorzien:  
a) Streven we ernaar dat 60% van de leden is aangesloten 

bij het buddy systeem. Dit doen we door nieuwe leden 
direct te koppelen aan een buddy en het buddy systeem 
actiever terug te laten komen op verschillende 
activiteiten, zoals de Round Tables. 

b) Zorgen we ervoor dat 80% van de leden weet wie ze in de Vereniging kunnen 
opzoeken. Dit doen we ten eerste door actiever te matchen op vergelijkbare 
interesses of doelen. Ten tweede bieden we hiervoor een digitaal 
ledenplatform aan.  

c) Delen we relevante evenementen en publicaties van de Vereniging en haar 
leden. Hiervoor zorgen we voor een gedeelde agenda evenementen van de 
Vereniging en zorgen we dat relevante evenementen van leden kunnen 
worden gedeeld. 
 

b. Nieuwe leden worden beter begeleid in het vinden van hun plek in de Vereniging. 
Om dit te bereiken:  

 
a) Organiseren we elke drie maanden een bijeenkomst voor nieuwe leden.  
b) Maken we een leden-journey voor nieuwe leden waarin de belangrijkste 

onderdelen van de Vereniging duidelijk worden, zoals het buddy systeem, de 
werkgroepen en de mogelijkheden voor initiatief. 

c) Worden alle nieuwe leden direct gekoppeld aan een buddy, dit is een lid dat 
al langer bekend is binnen Worldconnectors.   

d) Wordt na een jaar lidmaatschap een evaluatiemoment gepland met een 
nieuw lid om over ervaringen als lid van Worldconnectors te bespreken. 

 
c. We trekken meer Young Worldconnectors aan om lid te worden van de Vereniging. 

a) In 2021 sluiten twintig nieuwe Young Worldconnectors zich aan bij de 
vereniging. Dit doen we door 1) potentiële Young Worldconnectors uit te 
nodigen voor evenementen, 2) het buddy systeem actiever te promoten en 
3) huidige leden aan te sporen Young Worldconnectors voor te dragen. 

 
 

In het buddy systeem worden twee 
Worldconnectors aan elkaar 

gekoppeld. Zij leren op ooghoogte van 
elkaar.  
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d. We versterken het incubator-onderdeel van de Vereniging. Worldconnectors is een 
incubator, wat inhoudt dat we werken aan het creëren van gedeelde ideeën en 
deze samen realiseren. Om dit te versterken: 

a) Versterken onze Theory of change en staan hier in het ontwerp van 
evenementen beter bij stil.  

b) Benoemen we behaalde successen explicieter. Onder andere door dit een 
betere plek te geven op de website. 

c) Benoemen we op evenementen beter wat het gezamenlijke doel is en blijven 
we scherp op mogelijke kansen. In de voorbereiding naar een evenement 
kijken we kritisch naar de incubatie-potentie van een activiteit.   

d) Gaan we op zoek naar ideeën uit de samenleving die Worldconnectors kan 
versterken.  

e) Denken we na over andere werkvormen, zoals boekbesprekingen, podcasts 
of ontspannende activiteiten met een concrete boodschap. 

 
We bouwen voort op bestaande partnerschappen en oriënteren naar mogelijke 
nieuwe partners. We richten ons op het versterken van het SDG-ecosysteem door: 

a) Het initiatief te nemen tot een digitaal platform dat verschillende 
organisaties met elkaar verbindt.  

b) Actief samen te werken met Earth Charter Nederland, waarmee we in ieder 

geval een nieuwe serie “Dialogen” zullen organiseren. Daarnaast streven we 

ernaar om één Round Table gezamenlijk te organiseren. Andere activiteiten 

die we samen ondernemen zijn 

i. Het SDG Spotlight report 

ii. Dialogen rondom het Duurzaam Regeerakkoord 

iii. Stemmen we gemeenschappelijke leden goed af 

iv. Zetten we de volgende werkgroepen op 

1. Inclusiviteit van water 

2. Ethiek (past goed bij EC NL) 

 

Het bestuur 
a) We breiden het bestuur uit met een Young Worldconnector 
b) We gaan actief opzoek naar een tweede covoorzitter  



 

  7 

Evenementen en werkgroepen 
 
Gedurende het jaar komen de leden in verschillende hoedanigheden bij elkaar. 
Worldconnectors kent drie typen evenementen, te onderscheiden in Round Tables, dialogen 
en case clinics. Daarnaast wordt op structureler niveau aan activiteiten gewerkt via 
werkgroepen. Evenementen worden op initiatief van de leden, het bestuur of het 
secretariaat georganiseerd. De activiteiten richten zich op het verbinden van leden en hun 
ideeën en hebben ieder hun eigen output. Bij de organisatie van een activiteit wordt gericht 
nagedacht over wie er uitgenodigd worden, welke doelen of uitkomsten er zijn en welke 
vorm het beste past, om op die manier de meerwaarde van de activiteit te waarborgen. 
  
 
Uit de bovenstaande evenementen kan een nieuwe werkgroep ontstaan. Daarnaast 
moedigt Worldconnectors hun leden aan om ook andere activiteiten te organiseren die 
wellicht buiten de kernactiviteiten vallen. Bovengenoemde kunnen fungeren als leidraad. De 
verschillende activiteiten hebben ieder hun eigen karakteristieken om op verschillende 
niveaus het incuberen van nieuwe ideeën mogelijk te maken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn 
dat een dialoog of case clinic wordt georganiseerd op basis van de uitkomsten van een 
Round Table, of andersom. 
  

Round Table 

Een Round Table is een bijeenkomst van circa 30 – 50 leden die zich richt op 
een overstijgend en strategisch thema. Doel van een Round Table is om 1) 
leden te inspireren op een nieuw onderwerp, 2) leden onderling te verbinden, 
3) een podium te bieden aan een werkgroep of nieuw initiatief. 
Worldconnectors organiseert elk jaar vier Round Tables met haar leden, 
werkgroepen, het bestuur en secretariaat. 

Case Clinic 

Een case clinic is een kleine (maximaal 10 leden) en eenmalige bijeenkomst op 
initiatief van een lid. Tijdens deze clinic worden gericht een aantal leden 
uitgenodigd waarbij de case owner een casus presenteert die gaat over een 
professioneel dilemma of relevant thema. De leden reflecteren met elkaar op 
de case en gaan hierover met elkaar in discussie.  

Dialoog 

Een dialoog is een sessie van ongeveer 20 – 30 leden waarin we, vaak in 
samenwerking met een partnerorganisatie, dieper in gaan op een concretere 
uitdaging of thema. Doel van een dialoog is om 1) onverwachte verbindingen 
te leggen tussen verschillende experts, 2) ruimte te bieden voor gesprek en 
wederzijds begrip, 3) anders te kijken naar een thema en op die manier 
nieuwe ideeën te stimuleren. 
 



 

  8 

Werkgroepen 
De werkgroepen ontstaan vaak als gevolg van één 
van de verschillende activiteiten. Uit de samenkomst 
van leden met diverse achtergronden ontstaan 
nieuwe ideeën. Sommige ideeën vragen om meer 
structurele en gerichte aandacht en een werkgroep 
biedt een platform om dit op te pakken. Een 
werkgroep bestaat uit ongeveer 4-10 leden en richt 
zich op het verder uitwerken van nieuwe inzichten of 
op het realiseren van een doelstelling. Resultaten van 
werkgroepen zijn onder andere publicaties, 
evenementen of nieuwe organisaties zoals 
bijvoorbeeld SDG Nederland en True Price. 
 
De activiteiten en werkgroepen zijn het beste samen 
te vatten in het volgende overzicht. Centraal hierin is 
dat ideeën door verschillende paden te volgen door 
de organisatie kunnen worden ontwikkeld, zodat 
toegewerkt kan worden naar concrete output.  
 
 
In 2021 werken we aan het versterken van de 
werkgroepen door: 

a) Een werkgroeppakket te maken om nieuwe werkgroepen te ondersteunen. 
b) Succesfactoren van bestaande en voorgaande werkgroepen beter te communiceren.  
c) Bestaande werkgroepen een aantal keer per jaar een podium te bieden in de 

vereniging. 
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Overzicht van actieve werkgroepen 
 

Inclusiviteit  
Contactpersoon: Rachida Talal (rachida-t@hotmail.com) & Somya Bouzaggou 

(s.bouzaggou@gmail.com) 
 

De werkgroep Inclusiviteit heeft haar plannen om de samenleving inclusiever te maken door te 
focussen op inclusieve algoritmes. De werkgroep focust op twee casussen: schooladviezen voor 
het middelbaar onderwijs in het basisonderwijs en digitale selectiesystemen binnen de 
arbeidsmarkt. Na veel achtergrondonderzoek wil de werkgroep zich in 2021 richten op hoe zij in 
de praktijk met deze casussen aan de slag kan.  

SDG Spotlight 
Contactpersoon: Veronique Swinkels (v.swinkels@goforgood.nl) 
 
SDG Spotlight is een werkgroep bestaande uit Worldconnectors en externe partijen. Via een 
Nederlands SDG Spotlight rapportage wil de werkgroep een bredere groep mensen en 
organisaties met elkaar laten reflecteren hoe er op een andere manier concrete invulling kan 
worden gegeven aan de SDGs. Rapportage 2020 zal gaan over de SDGs 10 en 15.  

SDG Professional 
Contactpersoon: Sander van ’t Foort (sfoort@hotmail.com) 
 
De werkgroep gelooft dat er veel kansen zijn om een koppeling te maken tussen de SDGs, het 
onderwijs en het MKB of (Global Goals) gemeenten, door studenten bij deze organisaties aan de 
slag te laten gaan. De werkgroep richt zich op het verbinden van verschillende bestaande 
initiatieven.  

SDG Netwerk 
Contactpersoon: Ilyes Machkor (coordinator@worldconnectors.nl)  
 
Om tot betere oplossingen te komen zijn onderlinge verbanden nodig. Om het SDG ecosysteem 
te versterken werken we aan het bouwen van een platform dat ervoor zorgt dat mensen elkaar 
beter kunnen vinden. In eerste instantie voor alleen de Worldconnectors waarna we dit 
uitbreiden naar partijen om ons heen.   

 

  

mailto:rachida-t@hotmail.com
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Communicatie 

Het is voor leden en externen niet altijd mogelijk om bij een bijeenkomst aanwezig te zijn. 
Om leden en externe partijen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen en inzichten binnen onze vereniging zetten we verder in op een aantal 
communicatiedoelen.  
 

1. Interne communicatie 
a) Toegankelijker onderling delen van geleerde lessen en inzichten door meer 

gebruik te maken van visuals/infographics, filmpjes, podcasts of korte blogs.  
b) Leden actiever betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwsbrief, door hen 

mee te laten schrijven aan het voorwoord en hen uit te nodigen hun 
nieuwsartikelen met ons te delen.  

c) Het opfrissen van de huisstijl, onder andere door het vernieuwen van de 
nieuwsbrief en format voor uitnodigen voor evenementen. 

d) Aanbieden van een (digitaal) platform waarop leden nieuws, evenementen 
en artikelen met elkaar kunnen delen.  

2. Externe communicatie 
a) Updaten van de website door middel van een nieuwe huisstijl, het toevoegen 

van een successenpagina, en artikelen te delen waarop zichtbaar wordt hoe 
Worldconnectors zich mengen in het publieke debat.  

b) Het ontwikkelen van een wervingspakket voor potentiële leden.  
c) Het ontwikkelen van een PR- en communicatiestrategie voor grotere 

naamsbekendheid. 

Administratie en financiën  
1. Administratie 

a) Per 1 januari voeren we onze eigen administratie. Voor het gemak van het 
secretariaat en de leden zullen we dit proces zoveel mogelijk digitaliseren.  

b) Ook bieden we vanaf 2021 een automatische incasso aan.  
c) We communiceren over belastingvoordeel voor leden die een periodieke  

schenking afsluiten.  
d) We bouwen verder aan de continuïteitsreserve. 
e) Onderstaand de begroting van 2021.  
f) Onderstaand: Het bestuur en team  
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